
รายละอียดโครงการพัฒนา ผ 01

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 ควบคุมและปองกันโรค เพื่อปองกันการแพร ควบคุมไขเลือด  - 120,000 120,000 120,000 ประชากร ประชาชนทุก สํานักปลัด

ไขเลือดออก ระบาดของโรค ออก 16 หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน หมูบาน ไมเปนโรค

ไขเลือดออก ไขเลือดออก

2 ควบคุมและปองกัน เพื่อปองกันการแพร ปองกันการแพร  - 20,000 20,000 20,000 ประชากร ประชาชนในตําบล สํานักปลัด

โรคติดตอ ระบาดของโรคติดตอ ระบาดของโรคติดตอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ทาจําปา ปลอดภัย

ทั้ง 16 หมูบาน จากโรคติดตอ

3 ควบคุมและปองกันระบาด เพื่อปองกันการแพร สุนัขที่ไมมีเจาของใน  - 40,000 40,000 40,000 สุนัขใน 16 ตําบลทาจําปาไมมี สํานักปลัด

ของโรคพิษสุนัขบา ระบาดของโรคพิษสุนัข ตําบลไดรับการฉีด (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน การแพรระบาดโรค

บา วัคซีนปองกันโรค สุนัขบา

4 อบรมและปรับเปลี่ยน เพื่อใหความรูและ กลุมเสี่ยงเบาหวาน      - 20,000 20,000 20,000 ประชากร ผูปวยเบาหวานและ สํานักปลัด

พฤติกรรมสุขภาพกลุม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และความดันโลหิต (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ความดันโลหิตสูง

เสี่ยงโรคเรื้อรัง เบาหวาน กลุมเสี่บงเบาหวานและ สูงในตําบล มีการปรับเปลี่ยน

 และความดันโลหิตสูง ความดันโลหิตสูง ทาจําปา พฤติกรรมและไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น

77

ผ 01
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1.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน
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5 ตรวจคัดกรองเบาหวาน เพื่อใหประชาชนได ประชาชน อายุ  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนอายุ 35 สํานักปลัด

และความดันโลหิตสูง ทราบขอมูลกลุมเสี่ยง 35 ป ขึ้นไป (อบต.) (อบต.) (อบต.) อายุ 35 ปขึ้น ขึ้นไปในตําบล

ผูปวยโรคเบาหวาน ในตําบลทาจําปา ไป ใน 16 ทาจําปาไดรับการ

และความดันโลหิตสูง หมูบาน ตรวจคัดกรอง

เบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง

6 อุดหนุนศูนยสาธารณสุข เพื่อพัฒนางาน 16 หมูบานๆ ละ  - 225,000 225,000 225,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบาน สํานักปลัด

มูลฐานประจําหมูบาน สาธารณสุขมูลลฐาน 15,000  บาท (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชน ไดรับบริการดานสาร

ในหมูบาน ธารณสุขที่ดีและมี

ประสิทธิภาพ

7 อบรมเพิ่มศักยภาพ อสม. เพื่อเพิ่มศักยภาพใน เจาหนาที่กับ       - 30,000 30,000 30,000 อสม.ทุกคน มีศักยภาพในการ สํานักปลัด

การปฏิบัติงานของอ อสม.รวม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปฏิบัติงาน อสม.ใน

สม.ในตําบลทาจําปา กิจกรรม พื้นที่ตําบลทาจําปา

8 ฝกอบรมและศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ตําบล  - 70,000 70,000 70,000 อสม.ทุกคน อสม.ในตําบลทา สํานักปลัด

ดูงาน/  อสม. / อสม. ในตําบลทา ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ 1 ป จําปาไดรับความ

ตําบลทาจําปา จําปา รูและประสบการณ

ในการทํางาน

เพิ่มมากขึ้น

9 สนับสนุนใหมีการตรวจ เพื่อใหสุขภาพของ มารดาและทารก  - 10,000 10,000 10,000  1  ครั้ง สุขภาพของมารดา สํานักปลัด

สุขภาพอนามัยที่ดี มารดาและทารกดีขึ้น มีสขภาพที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ 1 ป และทารกไดรับการ

ของมารดาและทารก ดี ใน 16 หมูบาน ดูแลที่ดีขึ้น
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10 เยี่ยมแมหลังคลอด เพื่อออกเยี่ยมดูแล 100  คน   - 10,000 10,000 10,000 100  คน  สุขภาพของแมหลัง สํานักปลัด

สุขภาพแมหลังคลอด ตอ  1  ป (อบต.) (อบต.) (อบต.) คลอดไดรับการดูแล

11 สงเสริม สนับสนุน รพ.สต. เพื่อเปนการสงเสริม รพสต. ภายในพื้นที่  - 300,000 300,000 300,000 จํานวน รพสต. ในตําบลทา สํานักปลัด

ภายในพื้นที่ตําบลทาจําปา สนับสนุน รพสต. ตําบลทาจําปา  (อบต.) (อบต.) (อบต.)  4 แหง จําปาปฏิบัติงานให

 ในตําบลทาจําปา จํานวน  4  แหง มีประสิทธิภาพมาก

ปฏิบัติงานใหมี ยิ่งขึ้น

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

12 สงเสริม สนับสนุนการ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชนในตําบล  - 10,000 10,000 10,000 จํานวน 16 ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

ออกกําลังกายเพื่อ สุขภาพรางกายแข็งแรง ทาจําปาจํานวน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน รางกายที่แข็งแรง

สุขภาพ 16 หมูบาน มากขึ้น

13 การคุมครองผูบริโภค เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบล  - 10,000 10,000 10,000 จํานวน 16 ประชาชน สํานักปลัด

ในหมูบาน รับประทานอาหาร ทาจําปาจํานวน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน รับประทาน

สะอาดปลอดภัย 16 หมูบาน ที่สะอาดปลอดภัย

14 ตรวจมะเร็งปากมดลูก เพื่อใหทราบจํานวน ประชาชนใน  - 10,000 10,000 10,000 จํานวน 16 ประชาชนรับประทานสํานักปลัด

และตรวจเตานมดวย ผูปวยและแนะนํา ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ที่สะอาดปลอดภัย

ตนเอง วิธีรักษา

15 สงเสริมพัฒนาการ เพื่อใหเด็กในพื้นที่ตําบล     เด็กในพื้นที่ตําบลใน  - 10,000 10,000 10,000 จํานวน 16 เด็กในพื้นที่ตําบล สํานักปลัด

ของเด็ก ทาจําปามีพัฒนาการ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทาจําปามีพัฒนา

ที่ดีขึ้น การที่ดีขึ้น
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16 ควบคุมและปองกันโรค เพื่อเปนการควบคุมและ ประชาชนใน  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 ควบคุมและปองกัน สํานักปลัด

 ไขหวัดใหญ   ปองกันโรคไขหวัดใหญ   ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน โรคไขหวัดใหญ

สายพันธุใหม สายพันธุใหม   สายพันธุใหม   

17 ควบคุมและปองกัน เพื่อเปนการควบคุมและ ประชาชนใน  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 ประชาชนในตําบล สํานักปลัด

โรคฉี่หนู ปองกันโรคฉี่หนู ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทาจําปาไมเปน

โรคฉี่หนู

18 ฝกอบรมการปองกันโรค เพื่อเปนการอบรมให ประชาชนใน  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 ประชาชนในตําบล สํานักปลัด

และรักษาสุขภาพ ความรูดานการ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทาจําปามีความรู

ปองกันโรคและรักษา ดานการปองกันโรค

สุขภาพใหกับประชาชน และรักษาสุขภาพให

กับประชาชนมากขึ้น

19 จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน เพื่อจัดซื้อเครื่องพน ประชาชนใน  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 16 เครื่องพนหมอกควัน สํานักปลัด

หมอกควันในการควบคุม ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ในการควบ

ไขเลือดออก คุมโรคไขเลือดออก

20 สงเสริมสนับสนุนการจัด เพื่อสงเสริมสนับสนุน 4  แหง  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 16 4  แหง สํานักปลัด

บริการแพทยแผนไทย การใหบริการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน

ในหนวยบริการในชุมชน สาธารณสุข

21 การตรวจคัดกรอง เพื่อตรวจคัดกรองผูที่ ประชาชนใน  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 ผูที่มีความเสี่ยงเปน สํานักปลัด

มะเร็งตับและทอน้ําดี มีความเสี่ยงเปนมะเร็งตับตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน มะเร็งตับและทอ

และทอน้ําดี น้ําดีการรักษา

อยางทันทวงที
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22 สงเสริมการตรวจ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนในตําบลทา  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 ประชาชนมีความรู สํานักปลัด

คัดกรองสารสะสมของเคมี ความเขาใจในการปองกันจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ความเขาใจในการ

ในรางกายของเกษตรกร สารพิษเขาสูรางกาย ปองกันสารพิษ

23 จัดใหมีบริการกูชีพ-กูภัย เพื่อใหประชาชน ประชาชนในตําบล  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน สารเคมีสะสมใน สํานักปลัด

บริการผูปวย มีความสะดวกและรวดเร็วทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 156 รางกาย

ในการบริการผูปวย หมูบาน ประชาชนไดรับความ

สะดวกและรวดเร็ว

ในการบริการผูปวย

24 ปองกันโรคติดตอ เพื่อเปนการควบคุม ประชาชนในตําบลทา  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 ประชาชนในตําบล สํานักปลัด

ตามฤดูกาล และปองกันโรค จําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทาจําปาไมเปนโรค

ติดตอตามฤดูกาล ติดตอตามฤดูกาล

25 กอสรางศูนยสาธารณสุข เพื่อพัฒนางานสาธารณ หมูที่ 4  - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 4 ประชาชนในหมูบาน สํานักปลัด

มูลฐานประจําหมูบาน สุขมูลลฐานในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไดรับบริการดาน

ณ หนองดาล หมูที่ 4 สารธารณสุขที่ดี

และมีประสิทธิภาพ

26 อบรมใหความรูปรับเปลี่ยน เพื่อใหผูสูงอายุสามารถ ผูสูงอายุใน  - 80,000 80,000 80,000 ผูสูงอายุใน ผูสูงอายุสามารถ สํานักปลัด

พฤติกรรมของผูสูงอายุ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา ปรับเปลี่ยน

ใชชีวิตใหเขากับวัย พฤติกรรม

การใชชีวิตใหเขา

กับวัย
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27 สงเสริมการ เพื่อใหประชาชนมีการ ประชาชนใน  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 ประชาชนมีการ สํานักปลัด

จัดธรรมนูญสุขภาพตําบล ตกลงรวมกันดานสุขภาพ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ตกลงรวมกัน

ดานสุขภาพ

28 โครงการสรางความ เพื่อสรางความปรองดอง ประชาชนใน  - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 16 ประชาชนมีความ สํานักปลัด

ปรองดองและสมานฉันท สมานฉันทระหวาง ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ปรองดอง

ในชุมชน ชุมชน

29 สนับสนุนกิจกรรมสงเสริม เพื่อสงเสริมใหกลุม กลุมาสาสมัคร  - 5,000 5,000 5,000 กลุมอาสา กลุมอาสาสมัคร สํานักปลัด

สุขภาพของกลุมอาสาสมัคร อาสาสมัครสาธารณสุข สาธารณสุข (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมัครสา สาธารณสุขประจํา

สาธารณสุขประจําหมูบาน ประจําหมูบานมีกิจกรรม ประจําหมูบาน ธารณสุขประ หมูบานมีกิจกรรม

เพิ่มมากขึ้น จําหมูบาน เพิ่มมากขึ้น

30 จัดทําปายรณรงค ลูกน้ํา เพื่อจัดทําปายรณรงค หมูที่ 3,4  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน มีปายรณรงค สํานักปลัด

ยุงลาย และยาเสพติด  ลูกน้ํายุงลาย (อบต.) (อบต.) (อบต.)  3,4 ปองกันยุงลาย และ

หมูที่ 3,4 และยาเสพติด หมูบาน ยาเสพติด

31 รณรงคการปองกันอุบัติเหตุ เพื่อรณรงค ประชาชนใน  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 มีการรณรงคการ สํานักปลัด

การปองกันอุบัติเหตุ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ปองกันอุบัติเหตุ

32 โครงการพัฒนาแกนนํา เพื่อปองกันเด็กจมน้ํา เด็ก  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 มีการปองกันเด็ก สํานักปลัด

ผูกอการดีปองกันเด็กจมน้ํา ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน จมน้ํา

33 กอสรางหองน้ําสําหรับผูพิการ เพื่อบริการหองน้ําสําหรับผูพิการภาย  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 16 มีการบริการผูพิการ กองชาง

ภายในวัด ผูพิการภายในวัด ในตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ใหมีหองน้ําภายในวัด

34 จัดหาชั้นวางอาหารเสริมนมใน เพื่อใหมีชั้นวางอาหาร ศพด./โรงเรียน  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 มีชั้นวางอาหารเสริม กองชาง

ศพด./โรงเรียนใหถูกสขลักษณะ เสริมนมใหถูกสุขลักษณะ ในตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน นมใหถูกสุขลักษณะ
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35 โครงการควบคุมและปองกัน เพื่อควบคุมและปองกัน มีควบคุมและ  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน มีการควบคุมและ กอง

โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน ปองกันโรคขาด (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ปองกันโรคขาดสาร สวัสดิการ

สารไอโอดีน ไอโอดีน

36 จางเหมาบริการพนหมอกควัน เพื่อปองกันการแพร ควบคุมไขเลือด  - 45,000 45,000 45,000 ประชากร ประชาชนทุก สํานักปลัด

เพื่อปองกันยุงลาย ระบาดของโรค ออก 16 หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน หมูบาน ไมเปนโรค

และไขเลือดออก ไขเลือดออก ไขเลือดออก

1,845,000 1,845,000 1,845,000

36 36 36

83

ผ 01



1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
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1 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อแบงเบาภาระ ผูสูงอายุ / คนพิการ  - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ผูสูงอายุ / ผูสูงอายุ/ คนพิการ กอง

ผูสูงอายุ คาใชจาย ไดรับเบี้ยยังชีพ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพิการ /ผูปวยเอดส สวัสดิการ

ในครอบครัว 16 หมูบาน 16 หมูบาน มีรายไดในการยังชีพ

2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพ เพื่อแบงเบาภาระ ผูปวยเอดสในพื้นที่  - 30,000 30,000 30,000 ผูปวยเอดส ผูปวยเอดสมีรายได กอง

ผูปวยเอดส คาใชจายในครอบครัว ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ในการเลี้ยงชีพ สวัสดิการ

3 สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม เพื่อแบงเบาภาระ ผูสูงอายุ/คนพิการ  - 3,312,000 3,312,000 3,312,000 ผูสูงอายุ / ผูสูงอายุ/ คนพิการ กอง

แกผูพิการหรือทุพพลภาพ คาใชจาย ผูปวยเอดสได (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนพิการ /ผูปวยเอดสมีรายได สวัสดิการ

ในครอบครัว รับเบี้ยยังชีพ ผูปวยเอดส การเลี้ยงชีพ

16 หมูบาน 16 หมูบาน

4 ชวยเหลือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ เพื่อบรรเทาความ 16 หมูบาน  - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ประชาชนไดรับการ สํานักปลัด

อุบัติภัยและสาธารณภัยตางๆ เดือดรอนแกประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน การบรรเทาความ

ที่เกิดโดยมิไดตั้งใจ หรือ ที่ประสบสาธารณภัย เดือดรอนที่ประสบ

เจตนาใหเกิด ในพื้นที่ตําบล ภัยธรรมชาติ และผู สาธารณภัยตางๆ

ทาจําปา ประสบภัยภิบัติตางๆ 

ในตําบลทาจําปา

5 สมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุนกองทุน 16 หมูบาน  - 300,000 300,000 300,000  16  หมูบาน เพื่อสนับสนุนกองทุน สํานักปลัด

สุขภาพระดับทองถิ่น หลักประกันสุขภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) หลักประกันสุขภาพ

ระดับทองถิ่น ระดับทองถิ่น
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6 สงเสริม สนับสนุน เพื่อเปนการสงเสริม จํานวน  - 25,000 25,000 25,000 จํานวน สนับสนุนกลุม กองสวัสดิ

กองทุนสวัสดิการ สนับสนุนกองทุน 913  คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 913  คน ผูสูงอายุออมเงิน การสังคม

ชุมชนออมเงินวันละบาท สวัสดิการชุมชนเงินวัน วันละบาท

ตําบลทาจําปา ละบาทตําบลทาจําปา ตําบลทาจําปา

7 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการ เพื่อใหประชาชนมีการ 16 หมูบาน  - 10,000 10,000 10,000 16 หมูบาน กองทุนสวัสดิการ กองสวัสดิ

ชุมชนในตําบลทาจําปา บริหารกองทุนหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปามี การสังคม

อยางมีระบบ ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

8 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนมี ประชาชน 16  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน กองทุนในตําบล กองสวัสดิ

กองทุนหมูบานในตําบล การบริหารกองทุนหมูบานหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ทาจําปามีศักยภาพ การสังคม

ทาจําปา อยางมีระบบ เพิ่มมากขึ้น

9 สนับสนุนกิจกรรมกองทุนแม เพื่อสนับสนุนประชาชน ประชาชน หมูที่  - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้งตอ 1 ป ประชาชน กองสวัสดิ

ของแผนดินภายในตําบล ใหมีกองทุนแม หมูที่ 1- 16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีกองทุนแม การสังคม

ทาจําปา ในตําบล

10 กอสราง/ซอมแซมที่อยู เพื่อเปนการกอสราง ประชาชนยากไร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 ประชาชนผูยากไร กองสวัสดิ

อาศัยใหกับประชาชน ซอมแซมใหกับประชาชน ผูดอยโอกาส (อบต.) (อบต.) (อบต.) หลัง ผูดอยโอกาสและผูไร การสังคม

ยากไร  ผูดอยโอกาส ผูยากไรผูดอยโอกาส และผูไรที่พึ่ง ที่พึ่ง มีที่อยูอาศัย

และผูไรที่พึ่งตามโครงการ และผูไรที่พึ่งตามโครง

บานทองถิ่นไทย การบานทองถิ่นไทย

11 สงเสริมคนพิการ/ผูยากไร เพื่อใหคนพิการ คนพิการ/ผู  - 20,000 20,000 20,000 ผูพิการ ผูพิการ กองสวัสดิ

ผูดอยโอกาส /ผูยากไร/ผูดอยโอกาส ยากไร/ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผูยากไร ผูยากไร การสังคม

และคนไรที่พึ่งใหมีอาชีพ และคนไรที่พึ่งใหมี ผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาศ ผูดอยโอกาศ
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12 โครงการมหาดไทยใสใจ เพื่อใหการใสใจ ผูสูงอายุใน  - 80,000 80,000 80,000 ผูสูงอายุใน ผูสูงอายุไดรับ กองสวัสดิ

ผูสูงอายุ แกผูสูงอายุ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา การเอาใจใสมาขึ้น การสังคม

13 สงเสริมและพัฒนา เพื่อเปนการสงเสริม ผูสูงอายุใน  - 80,000 80,000 80,000 ผูสูงอายุ ผูสูงอายุไดรับการ กองสวัสดิ

ศักยภาพ ผูสูงอายุ และพัฒนาศักยภาพ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) สงเสริมและพัฒนา การสังคม

ผูสูงอายุ ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

14 สงเสริมพัฒนา เพื่อเปนการสงเสริม กลุมสตรีสตรี  - 20,000 20,000 20,000 1 ครั้งตอ1 ป สตรีในตําบลทา กองสวัสดิ

ศักยภาพสตรี พัฒนาศักยภาพสตรี ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จําปามีศักยภาพ การสังคม

ตําบลทาจําปา มากขึ้น

15 สงเสริมกิจกรรมพัฒนา เพื่อเปนการสรางความ กลุมสตรีสตรี  - 20,000 20,000 20,000 1 ครั้งตอ1 ป สรางความสามัคคี กองสวัสดิ

สตรีในวันสตรีโลก สามัคคีและสรางความ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) และสรางความ การสังคม

เขมแข็งของกลุมสตรี เขมแข็งของกลุมสตรี

16 อุดหนุนกลุมสตรี เพื่อเปนการสงเสริม กลุมสตรีสตรี  - 20,000 20,000 20,000 1 ครั้งตอ1 ป สงเสริมศักยภาพ กองสวัสดิ

ตําบลทาจําปา ศักยภาพกลุมสตรี ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) กลุมสตรี การสังคม

17 โครงการอบรมสงเสริมกิจการ เพื่อใหเด็กและเยาวชนได เยาวชน 16  - 20,000 20,000 20,000 1 ครั้งตอ1 ป เพื่อใหเด็กและได กองสวัสดิ

สภาเด็กและเยาวชนตําบล ทราบถึงสิทธิบทบาท หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เยาวชนทราบ การสังคม

ทาจําปา หนาที่ของตน ถึงสิทธิบทบาท

หนาที่ของตน
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.2 แผนงานสังคมสงเคราะห  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

18 อุดหนุนโครงการจัดตั้ง เพื่ออุดหนุนโครงการ สมาคมผูสุงอายุ  - 15,000 15,000 15,000 1 ครั้งตอ1 ป จัดตั้งสํานักงานพุทธ กองสวัสดิ

สํานักงานพุทธสมาคม จัดตั้งสํานักงาน จังหวัดนครพนม (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมาคมและสมาคม การสังคม

และสมาคมผูสูงอายุ พุทธสมาคมและ ผูสูงอายุจัง

สมาคมผูสูงอายุจังหวัด หวัดนครพนม

นครพนม

19 โครงการจัดตั้งโรงเรียน เพื่อใหผูสุงอายุไดมีสถาน จัดตั้งโรงเรียนผูสูง   - 30,000 30,000 30,000 มีสถานที่จัด ผูสูงอายุมีสถานที่ กองสวัสดิ

ผูสูงอายุประจําตําบลทาจําปา ที่พบปะและแลกเปลี่ยน อายุ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กิจกรรมให ไวพบปะและทํา การสังคม

เรียนรูรวมกัน กับผูสูงอายุ กิจกรรมรวมกัน

######### ######### #########

19 19 19
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 อบรมจริยธรรมเพื่อสราง เพื่อเปนการอบรมให ประชาชนใน  - 10,000 10,000 10,000 จํานวน 156 ประชาชนในตําบล กอง

สายใยรักในครอบครัว ความรู ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทาจําปามีความรู สวัสดิการ

ดานจริยธรรมใหกับ ดานจริยธรรม  

ประชาชน มากยิ่งขึ้น

2 อบรมตามโครงการ เพื่อใหประชาชนเสริม ประชาชนในตําบล  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 16 ประชาชนมีสัม กอง

เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางสัมพันธภาพที่ดีระ ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน พันธภาพที่ดี สวัสดิการ

ระหวางสมาชิกในครัวเรือน หวางสมาชิกในครัวเรือน ในครัวเรือน

3 ฝกอบรมการปองกันและ เพื่อใหเยาวชนไดรับรูวิธี เด็กและเยาวชน  - 50,000 50,000 50,000 เด็ก/ เยาวชน เด็ก/ เยาวชน สํานักปลัด

แกไขปญหายาเสพติด ปองกันยาเสพติด ในตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16หมูบาน หางไกล เสพติด

4 ฝกอบรมอาชีพและ เพื่อสรางรายไดใหแกเด็ก   ประชาชน 16 20,000 20,000 20,000 1ครั้งตอ1 ป สรางรายไดใหแก กองสวัสดิ

พัฒนาการใชทักษะชีวิต และเยาวชน หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กและเยาวชน การสังคม

แกเด็กและเยาวชน

5 รณรงคแกไขปญหายา        เพื่อใหประชาชนรูจัก ประชาชน เยาชน  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชน ยาวชน สํานักปลัด

เสพติด หมู 1-16 พิษภัยของยาเสพติด ในพื้นที่ตําบลทา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน หางไกล ยาเสพติด

จําปา

6 โครงการสรางความปรองดอง เพื่อสรางความปรองดอง ประชาชนใน  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชน ยาวชน สํานักปลัด

และสมานฉันในชุมชน และสมานฉันในชุมชน ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน หางไกล ยาเสพติด

#VALUE! 200,000 200,000 200,000

6 6 6 6
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

7 โครงการเสริมสรางความเขม เพื่อเสริมสรางองคความรู จัดฝกอบรมให  - 20,000 20,000 20,000 รอยละ 95 สตรีมีควารูความเขา กองสวัสดิ

แข็งของบทบาทสตรี การยุติ และควาเขาใจใหกับกลุม ความรูกลุมสตรี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ของผูเขารวม ใจในบทบาทหนาที่ การสังคม

ความรุนแรงในครอบครัว สตรี โครงการมีการ ของตนเอง

พัฒนาศักยภาพ

ของตนและไม

มีความรุนแรง

ในครอบครัว

8 โครงการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อสงเสริมใหเด็ก จัดฝกอบรมใหความ  - 20,000 20,000 20,000 จัดกกิจกรรม เด็กและเยาวชน กองสวัสดิ

กิจกรรมเด็กและเยาวชน และเยาวชนทํากิจกรรม รูเด็กและเยาวชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) สงเสริมสภาเด็กมีความเขมแข็งเกิด การสังคม

ที่มีประโยชนตอสังคม ในพื้นที่ตําบล และเยาวชน ความรักความ

ทาจําปา 16 ใหมีความเขมแข็  สามัคคีในหมูคณะ

 หมูบาน รอยละ 80 

240,000 240,000 240,000

8 8 8
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 จัดซื้ออุปกรณออก เพื่อใหประชาชนมี หมูที่ 1 - 16  - 100,000 100,000 100,000 15 หมูบาน ประชาชน มีอุปกรณ สํานักปลัด

กําลังกายกลางแจง อุปกรณออกกําลัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ออกกําลังกาย

หมูที่ 1-16 กายกลางแจง กลางแจงประจํา

ประจําหมูบาน หมูบาน

2 กอสรางลานกีฬาชุมชน เพื่อใหมีลานกีฬาสําหรับ หมูที่ 3,4,6,7  - 200,000 200,000 200,000 ประชาชน เยาวชน/ สํานักปลัด

หมูที่ 3,4,6,7,10,12,14 ออกกําลังกาย ,10,12,14 (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูที่ ประชาชนทั่วไป

3,4,6,7,10 มีสถานที่

ทุกคน ออกกําลังกาย

3 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น เพื่อเปนสรางความสัมพันสวนราชการใน  - 50,000 50,000 50,000 พนักงาน มีความสัมพันธ สํานักปลัด

ทาอุเทนสัมพันธ ระหวางสวนราชการใน อ.ทาอุเทน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา ระหวางสวนราชการ

ใน อ.ทาอุเทน

4 โครงการแขงขันกีฬาฟุตซอล เพื่อใหเยาวชนมีสุขภาพ ประชาชน/  - 32,000 32,000 32,000 ประชาชน ประชาชน 16 กองการ

" ทาจําปาเกมส " อนามัยที่แข็งแรง หางไกลเยาวชน     (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 16 หมูบาน ศึกษา

ยาเสพติด 16 หมูบาน หมูบาน

5 จัดการแขงขันกีฬาดอก เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพประชาชน 16  - 150,000 150,000 150,000 ประชาชน เพื่อใหประชาชนมี กองการ

จําปาเกมสตานยาเสพติด อนามัยที่แข็งแรง หางไกลหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 16 สุขภาพอนามัยที่ ศึกษา

ยาเสพติด  แข็งแรงหาง

หมูบาน ไกลยาเสพติด
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

6 จัดการแขงขันกีฬาชอ เพื่อเปนสรางความสัมพันสวนราชการใน  - 50,000 50,000 50,000 สวนราชการ ประชาชน 16 สํานักปลัด

จําปาเกมส ระหวางสวนราชการใน ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในตําบล หมูบาน

ตําบลทาจําปา ทาจําปา

7 สนับสนุนมหกรรมกีฬา เพื่อเปนการสงเสริมความเจาหนาที่ อบต./  - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้งตอ1 ป สงเสริมความสามัคคี สํานักปลัด

ตานยาเสพติด อบต. สามัคคีและรักการเลน เยาวชน/ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) และรักการเลนกีฬา

นครพนมสัมพันธ กีฬา 16 หมูบาน

8 สงเสริมสนับสนุน เพื่อเปนการสงเสริม 1 ครั้งตอ  1  ป  - 100,000 100,000 100,000 1 ครั้ง เยาวชนและ สํานักปลัด

กีฬาญอ / ความสามัคคีและรัก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ 1 ป ประชาชน

โส สัมพันธ การเลนกีฬาของชนเผา 16 หมูบาน

โซและเผาญอ

9 อุดหนุนกลุมโรงเรียนเครือ เพื่อเปนการสงเสริมความโรงเรียน 8 แหง  - 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง สงเสริมความสามัคคี สํานักปลัด

ขายทาจําปาตามโครงการ สามมัคคีและรักการเลนกี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ 1 ป และรักการเลนกีฬา

การแขงขันกีฬา กลุมเครือ ฬา

ขายทาจําปา

10 สงเสริมสนับสนุนกีฬา เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชนใน  - 50,000 50,000 50,000 5 หมูบาน สงเสริม สนับสนุน กองสวัสดิ

ภายในชุมชนทุกระดับ สนับสนุน  กีฬาภายใน ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) กีฬาภายในชุมชนทุก การสังคม

ชุมชนทุกระดับ ระดับมากยิ่งขึ้น

11 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา เพื่อใหมีวัสดุ 16 หมูบาน  - 80,000 80,000 80,000 16 หมูบาน 16 หมูบานมีวัสดุ สํานักปลัด

อุปกรณในการเลน (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปกรณในการ

กีฬาทุกหมูบาน ฝกซอม/แขงขันกีฬา

0 892,000 892,000 892,000 91
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1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

1.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

1 อุดหนุนศูนย อปพร.อําเภอ เพื่อเพิ่มศักยภาพสมาชิก จํานวน 104 คน  - 35,000 35,000 35,000 1ครั้งตอ 1ป สมาชิก อพปร. มี สํานักปลัด

ทาอุเทนตามโครงการ อปพร. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

อาสาสมัครปองกัน จํานวน 104 คน

ภัยฝายพลเรือน  

2 อุดหนุน ศตส. อําเภอ เพื่อปองกันและรักษา ศตส. อําเภอ  - 30,000 30,000 30,000 1ครั้งตอ 1ป ประชาชนปลอดภัย สํานักปลัด

ทาอุเทน โครงการปองกัน ความสงบเรียบรอย ทาอุเทน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในชีวิตและทรัพยสิน

และรักษาความ ของตําบล

สงบเรียบรอย

3 สนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อดําเนินงาน/กิจกรรม ศูนย อปพร.  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน ศูนย อปพร. ตําบล สํานักปลัด

ศูนยอปพร.ตําบลทาจําปา ของศูนย อปพร. ตําบลทาตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 104 คน ทาจําปาดําเนินงาน

จําปา อยางมีประสิทธิภาพ

4 โครงการตั้งจุดตรวจ อําเภอตามโครงการตั้ง 1  ครั้งตอ 1  ป  - 30,000 30,000 30,000  16 หมูบาน โครงการตั้งจุดตรวจ สํานักปลัด

ในเทศกาลปใหม จุดตรวจเทศกาลปใหม (อบต.) (อบต.) (อบต.) จุดตรวจในเทศกาล

ปใหม

5 จัดตั้งจุดตรวจในเทศกาล เพื่อปองกันอุบัติเหตุในชว1 ครั้งตอ 1  ป  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ปองกันอุบัติเหตุ สํานักปลัด

สงกรานต เทศกาลสงกรานต (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน ในชวงเทศกาล

6 สงเสริม สนับสนุนชุดรักษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน           ( ชรบ. ) 16  - 50,000 50,000 50,000 ( ชรบ. ) 16 ประชาชนในหมูบาน สํานักปลัด

ความปลอดภัยภายใน ชุดรักษาความปลอดภัย  หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  หมูบาน มีความปลอดภัย

หมูบาน(ชรบ.) ภายในหมูบาน(ชรบ.) ในชีวิตและทรัพยสิน
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7 รณรงค เฝาระวัง เพื่อเฝาระวังไมใหเยาวชน      ประชาชน เยาชนใน  - 20,000 20,000 20,000 ผูติดยาเสพติด ประชาชนไมยุงกี่ยว สํานักปลัด

บําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด พื้นที่ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน กับยาเสพติด

และสรางชุมชนใหเขมแข็ง

8 คายฟนฟูและพัฒนาเด็ก เพื่อใหเด็ก เยาวชน เด็ก  เยาวชน  - 20,000 20,000 20,000 เยาวชนที่ติด เด็กและเยาวชน สํานักปลัด

เยาวชนเนื่องจากปญหา หางไกล ยาเสพติด ในตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

ยาเสพติด 16 หมูบาน

9 จัดตั้งหมูบาน/ชุมชน เพื่อจัดตั้งหมูบาน/ หมูบาน/ชุมชนใน  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบาน มีการสรางเครือขาย สํานักปลัด

เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด ชุมชน ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน/ชุมชน

หางไกลยาเสพติด หางไกลยาเสพติด

10 สรางเครือขายหมูบาน/ เพื่อสรางเครือขายหมูบานหมูบาน/ชุมชนใน  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน หมูบาน/ชุมชน สํานักปลัด

ชุมชนเขมแข็งเอาชนะ ชุมชนหางไกลยาเสพติด ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน หางไกลยาเสพติด

ยาเสพติด

11 รณรงคและประชาสัมพันธ เพื่อใหประชาชนมีความรู ประชาชนในตําบล         - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีความรูแล สํานักปลัด

เรื่องสาธารณภัยตางๆ เรื่องสาธารณภัยตางๆ  ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน พรอมรับมือกับ

สาธารณะภัย

12 ฝกอบรมทบทวน อปพร. เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพ สมาชิก อปพร.  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน อปพร. ตําบล สํานักปลัด

ตําบลทาจําปา อปพร. ตําบลทาจําปา ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน ทาจําปามีศักยภาพ

เพิ่มมากขึ้น

13 สรางสรรคสังคม รณรงคดื่ม เพื่อรณรงคใหเด็กเยาวชน16 หมูบาน  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบาน ลดอุบัติเหตุแก สํานักปลัด

ไมขับ ประชาชน ไดความรูมาก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนในตําบล
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14 ติดตั้งกระจกนูนสําหรับ เพื่อใหการจราจรมีความ ติดกระจกมุมถนน  - 20,000  -  - จํานวน3 จุด ประชาชนมีความ กองชาง

ติดตั้งตามแยก หมูที่ 3 สะดวกและปลอดภัย ขางวัด จํานวน 2 (อบต.) ปลอดภัยในการ

จุด เดินทาง

15 จัดหาลูกระนาดชะลอ เพื่อความปลอดภัยของกาจํานวน 3 จุด  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน3 จุด ประชาชนมีความ กองชาง

ความเร็วภายในหมูบาน ขับรถในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในการ

 หมูที่ 3 เดินทาง

16 จัดหาลูกระนาดชะลอ เพื่อความปลอดภัยของ จํานวน 3 จุด  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน3 จุด ประชาชนมีความ กองชาง

ความเร็วภายในหมูบาน การขับรถในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในการ
 หมูที่ 11 เดินทาง

เขาเวรยาม

17 สนับสนุนการจัดบริการ เพื่อจัดทําบริการสาธารณ16 หมูบาน  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน มีการปองกันและ สํานักปลัด

สาธารณะดานการปองกัน ธารณะดานการปองกัน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน บรรเทาสาธารณภัย

และบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย ขององคกรปกครอง

ขององคกรปกครอง ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นในเขต

สวนทองถิ่นในเขตพื้นที่ สวนทองถิ่นในเขต พื้นที่อําเภอทาอุเทน

อําเภอทาอุเทน พื้นที่อําเภอทาอุเทน

18 ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน เพื่อฝกอบรมอาสาสมัครนสมาชิก อปพร.  - 50,000 50,000 50,000 สมาชิก อาสาสมัคร สํานักปลัด

ฝายพลเรือน ปองกันฝายพลเรือน ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) อปพร.ตําบล ปองกันฝายพลเรือน

ทาจําปา มีศักยภาพเพิ่มมาก

ขึ้น
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณที่ผานมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะไดรับ หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 รับผิดชอบ

19 ฝกอบรมปองกันอัคคีภัย เพื่อฝกอบรมปองกัน สมาชิก อปพร.  - 50,000 50,000 50,000 สมาชิกอปพร. เพื่อปองกันอัคคีภัย สํานักปลัด

อัคคีภัย ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา

20 จัดทําปายจราจรใน เพื่อจัดทําปายรณรงค หมู 10,11  - 10,000 10,000 10,000 หมู 10,11 ปายรณรงคปองกัน สํานักปลัด

หมูบาน 10,11 การจราจร (อบต.) (อบต.) (อบต.) จราจรภายใน 

หมูบานหมู 10,11

555,000 535,000 535,000

20 19 19
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1 จัดทําประชาคมหมูบาน เพื่อรับทราบปญหาและ ประชาชนทุก  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนในหมูบาน สํานักปลัด

หมูที่ 1 - 16  / ตําบล ความตองการของประชา เขารวมประชาคม (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ไดรับการ ตอบสนอง

ชนแลกเปลี่ยนความคิด ที่ตรงตามตองการ

เห็นซึ่งกันและกัน
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมืองนาอยู

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู 

2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2560 2561 2562 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

กอสรางถนนคสล.

1 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง  4 เมตร  - 70,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานนางโฮม เชื่อมถนน ยาว  15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

212

2 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 1 เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง  4 เมตร - 70,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายซอยบานนางอินเขียน ยาว  15 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

3 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 5 เมตร  - 70,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานนายลบ  สาปา – ยาว 20 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ริมเขื่อน หมูที่ 1

4 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ภายในหมูบาน หมูที่ 1 ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

5 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 2              เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 5 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายริมเขื่อน ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

6 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 2 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

เชื่อมทางหลวง สะดวก  ยาว 27 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 บานนายชาตรีจันนันท 

7 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 2  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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งบประมาณและที่มา



2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด จะไดรับ รับผิดชอบ

8 กอสรางถนนคสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 4 เมตร - 200,000 273,000 273,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายไปปาชา  หมูที่ 3  ยาว 215  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

9 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบานหมูที่ 3   ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

10 กอสรางถนน คสล.  หมูที่ 3           เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง  3 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานนายชาตรี มวยลี – ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 บานนายเสนอ โคยอินทร 

11 กอสรางถนน คสล. ขางศพด. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง  3 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 คําพอก – นานายจันที ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ลื้อพอก หมูที่  3

12 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง  3 เมตร  -  - 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายริมเขื่อน หมูที่  3 ยาว500 เมตร (อบต.) (อบต.)

13 กอสราง ถนน คสล.สายบาน           เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 3 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นายอทิศทันย กันทะจันทร ยาว 190 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 – บานนาย ไกรรบ 

 ซองทองหมูที่ 3 

14 กอสรางถนน คสล.  จากถนน เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นานายจําลอง  ตักโพธิ์ - ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายจันทีลือพอก
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15 กอสรางลานตากผลิตภัณฑ เพื่อใหมีสถานที่ในการ กวาง 100 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 จํานวน 1 มีสถานที่ในการ กองชาง

ทางการเกษตรปาชา หมูที่ 3 ตากผลิตภัณฑทาง ยาว 100 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) แหง ตากผลิตภัณฑทาง

การเกษตร การเกษตร

16 กอสรางลาน คสล. เพื่อใหพื้นที่ทํากิจกรรม กวาง 20  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ลานคสล. มีพื้นที่ทํากิจกรรม กองชาง

ทําปุยชีวภาพ หมูที่ 4 กวางขึ้น  ยาว 20 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เอนกประสงค กวางขึ้น

1 แหง

17 กอสรางลานคสล. เพื่อใหการคมนาคม ขนาด 15 เมตร - 200,000 200,000 200,000 ลานคสล. มีพื้นที่ทํากิจกรรม กองชาง

เอนกประสงค ณ หนองดาล สะดวก  ยาว 30  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เอนกประสงค กวางขึ้น

หมูที่ 4 1 แหง

18 กอสรางถนน คสล.            เพื่อใหการคมนาคม ขนาด 4 เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ถนนสายหนองแสง หมูที่ 4 สะดวก  ยาว 800  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

19 กอสรางถนน คสล.ภายใน เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 หมูบานหมูที่ 4 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

20 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม ขนาด 4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ทางเขาหลุมขยะ หมูที่  4 สะดวก  ยาว 150  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.)

21 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม ขนาด 4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ถนนสายคึกฤทธิ์  หมูที่  4 สะดวก  ยาว 600  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

22 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม ขนาด 4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายริมเขื่อนแมน้ําโขง สะดวก  ยาว 80  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 หมูที่  4
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23 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 5            เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานนางนันทกา – สะดวก ยาว 80 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

24 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากวัดทาดอกแกวใต – สะดวก  ยาว 50 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนางสําลี 

25 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5              เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายอดุลย ละดอกทา สะดวก  ยาว 600  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

26 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5             เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานนายมานิตย – สะดวก ยาว 80 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนายทวี  พรหมจร

27 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5             เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร - 200,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายสี  โพชะโน สะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

28 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5             เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 300,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายปรีชา สมปญญา สะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

29 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5            เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 300,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  หนาเขื่อนและหลังเขื่อน สะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

30 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5             เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 200,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนาบาน สะดวก ยาว 200  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายสงัด เพ็งพาส 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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28 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5            เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร   - 200,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สาย หลังอบต. ทาจําปา –  สะดวก (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนางสําลี

31 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5              เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 300,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายนานายพิมพ  จันทะขิน สะดวก ยาว 700  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

32 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 5          เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร   ยาว    - 200,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายทาง 2032  - สะดวก (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายวรวิทย  อุทัยแสน 

33 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายสวนนายสุรันต พันโน – สะดวก  ยาว 50 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายไสว  คําลี หมูที่ 5

34 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบาน ผอ.สุขชัย – หลัง สะดวก  ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

อบต. หมูที่ 5

35 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  -  - 300,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนาโคก หมูที่ 5 สะดวก  ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.)

36 กอสรางถนน คสล.    เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน    หมูที่ 5  สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

37 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร   - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายทาดอกแกว- ถนน 212 สะดวก ยาว 130  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด จะไดรับ รับผิดชอบ

38 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 6 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร - 580,000 580,000 580,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายริมหวยขี้หมู สะดวก  ยาว 40 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หนา 0.15 เมตร

39 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 6 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางดอกแกวรีสอรท สะดวก ยาว 64 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

40 กอสรางถนนคสล.  หมูที่ 6 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 238,000 238,000 238,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ถนนสายบานทาดอกแกว- สะดวก ยาว 94 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

เชื่อมทาง หลวง 212 

41 กอสรางถนนคสล. สาย เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หนาบานนายสอน –หนา สะดวก  ยาว 80 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 บานนางจันทร หมูที่  6

42 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 6 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

43 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ไปปาชาหมู 7 สะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

44 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 บานคําเตย-บานดง  หมูที่ 7 สะดวก ยาว 16 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

45 กอสรางถนน คสล เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานนางหวาน - สะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

คําเตยนอย หมูที่ 7 
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46 กอสราง ถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  -  - 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานคําเตยอางเก็บ สะดวก ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.)

น้ําหวยปลาฝา หมูที่ 7

47 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 7 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

48 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 8 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายนากระแต-บานคําเตย สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

49 กอสรางถนนคสล.  หมูที่ 8 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานดอนแดง – คําพอก  สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

50 กอสรางถน คสล.สายดอนแดง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 –  ดอนดู หมูที่ 8 สะดวก ยาว 4,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

51 กอสรางถนนคสล.หมูที่ 9 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร    - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากปากทาง – บานนายดอน สะดวก ยาว 45 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

52 กอสรางถนนคสล. หมูที่ 9 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร   - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

บานนายดึก ชมพูพระ –  สะดวก  ยาว 54เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนายสดใส

53 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร    - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายทางหลวงชนบท – สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 สํานักสงฆดงบาก หมูที่ 9
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2.1 แผนเคหะและชุมชน
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54 ขยายถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร   - 300,000 300,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

บานหวยพระ –  สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

วัดปา แสงจันทร หมูที่ 9

55 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 300,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 9 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

56 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 36 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10   ซอยบาน สะดวก ยาว 36เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายพรชัย 

57 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10   เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานดอนติ้วไปหนองคํามน สะดวก ยาว 70 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

58 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10   เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายดอนติ้ว-หวยสรางโลก สะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

59 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร   -  - 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานนางยอม – สะดวก ยาว 150 เมตร (อบต.) (อบต.)

 บานนายเอกชัย    

โยบุตรดาหมูที่  10

60 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากถนนลาดยาง –  บาน สะดวก ยาว 300  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางศรีสุพรรณ หมูที่  10
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61 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากถนนลาดยางสาย สะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

รอบหมูบาน – นา

นางศรีสุพรรณ หมูที่  10

62 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหวยหวายหลึม  - สะดวก ยาว 800  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ฮองตาด  

63 กอสรางถนน คสล. หมูที่  10 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   -  - 45,000 45,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนาบานนางทอน สะดวก ยาว 30 เมตร (อบต.) (อบต.)

 บาศรี 

64 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 10 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 ม.ยาว 36 ม  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายปาชา สะดวก . หนา 0.15 (อบต.) (อบต.) (อบต.)

65 กอสรางถนน คสล.หมูที่ 10 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

66 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 100,000 280,000 280,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางวัด – บอน้ําตื้น สะดวก ยาว 182  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

67 กอสรางถนนคสล. หมูที่ 11 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร  - 300,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายทาแต– แกวปดโปง สะดวก ยาว 250  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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68 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   -  - 300,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายจากทาแตแกวปดโปง – สะดวก ยาว 400  เมตร (อบต.) (อบต.)

ปาชา 

69 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 11 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร  - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายบานทาแต-บานดอนติ้ว สะดวก ยาว 200  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

70 กอสรางถนนคสล.หมูที่ 11 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  5  เมตร   - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ปากทางเขาบานทาแต สะดวก ยาว 20  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

71 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร   - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

   บานทาแต- สะดวก ยาว 300  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หนองคํามน หมูที่ 11

72 กอสราง ถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร   -  - 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายเลียบแมน้ําสงคราม สะดวก ยาว 400  เมตร (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 11

73 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 11 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

74 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายนาดอกไม – สะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ปาดงกระแสน หมูที่ 12
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75 กอสรางถนน คสล. สาย เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร   - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หลังวัดไปดอนปูตา  หมูที่ 12 สะดวก  ยาว175 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

76 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 12 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

77 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายรอบวัด หมูที่ 13 สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

78 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายบานนายอุน หมูที่ 13 สะดวก  ยาว 400  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

79 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 13 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

80 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 14 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

81 กอสรางถนนคสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง   4  เมตร  - 200,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากบานนายทด สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 – ปาชา หมูที่ 15 

82 กอสรางถนน คสล.                                                                                                                                                                                                      เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากวัดบานดอนแดงนอย สะดวก ยาว  500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

– ศาลปูตา หมูที่ 15  

83 กอสรางถนน คสล.หมูที1่5 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  บานดอนแดงนอย สะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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84 กอสรางถนน คสล.                    เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 15 บานดอนแดงนอย- สะดวก ยาว  1,500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานคําพอก หมูที่  3

85 กอสรางถนน คสล. ภายใน เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง
หมูบาน-บานนายเติมศักดิ์ สะดวก ยาว  400  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
 หมูที่ 15 

86 กอสรางถนน คสล. หมูที่  15 เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - - 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายดอน แดง – สะดวก ยาว  500  เมตร (อบต.) (อบต.)

บานทาดอกแกว 

87 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - - 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหลังโรงเรียน – ปากทาง สะดวก ยาว  90  เมตร (อบต.) (อบต.)

เขาบานดอนแดง  หมูที่ 15

88 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 15 สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

89 กอสรางถนน คสล. หมูที่ 15 เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานนายสุจิน -ปาชา สะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

90 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร  - 400,000 400,000 400,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานคําเตย –บานคํา สะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

เตยนอย (กุหลาบ) หมูที่ 16

91 กอสรางถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 200,000 400,000 400,000 ถนน 16 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ภายในตําบลทาจําปา สะดวก ยาว  500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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ซอมสรางถนนคสล.

92 ซอมสรางถนนคสล. สาย เพื่อใหการคมนาคม เพื่อใหการคม  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นพ.ถ.35-002 หวยขี้หมู สะดวก นาคมสะดวก (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที5่ เริ่มจากบานนายสวรรค

สมปญญา - บานนายศุภชัย

จันทรแกว 

 ปรับปรุงซอมแซมถนน คสล.

93 ซอมสราง ถนน คสล.          เพื่อใหการคมนาคม กวาง 5 เมตร               - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหางดอนยาว หมูที่ 2 สะดวก  ยาว 120   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

94 ซอมสราง ถนน คสล. เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร - 100,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางวัดสวางอารมณหมูที่8 สะดวก ยาว 400 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

95 ซอมสรางถนน คสล.            เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายรอบหมูบาน  หมูที่ 8 สะดวก ยาว46 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

กอสรางถนนลาดยาง  -

96 กอสรางถนนลาดยางทางเขา  เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 4 เมตร 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูบาน หมูที่ 10 สะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

97 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ภายในตําบลทาจําปา สะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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ถมดิน

98 ถมดินบริเวณหนาที่ทําการองค เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม ตามเขต อบต.  - 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีพื้นที่ในการ กองชาง

การบริหารสวนตําบลทาจําปา กวางขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทํากิจกรรมกวางขึ้น

99 ถมที่ปรับภูมิทัศน เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม หมูที่ 4  - 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีพื้นที่ในการ กองชาง

หนองดาลเต็มเนื้อที่ หมูที่ 4 กวางขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทํากิจกรรมกวางขึ้น

100 ถมที่ดินที่สาธารณะหนาบาน เพื่อใหมีพื้นที่ทํากิจกรรม หมูที่ 5  - 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีพื้นที่เรียบและ กองชาง

ผอ. สุขชัย หมูที่ 5 กวางขึ้น (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีพื้นที่ในการ

ทํากิจกรรมกวางขึ้น

101 ถมดินหนองพันกอง เพื่อใชเปนพื้นที่กอสราง กวาง 50 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีพื้นที่เรียบกอสราง กองชาง

ปรับพื้นที่หมูที่ 7 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ยาว 85 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

102 ถมดินบริเวณปาชาเด็ก เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา หมูที่ 9  - 200,000 200,000 200,000 1 แหง มีพื้นที่เรียบกอสราง กองชาง

เพื่อกอสรางศูนยพัฒนา เด็กเล็กหมูที่ 9 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กหมูที่ 9

กอสรางถนนลูกรัง  -

103 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 1 เพื่อให กวาง 5 เมตร 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สาย ริมเขื่อนแมน้ําโขง การคมนาคมสะดวก ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

104 ปรับปรุง:ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  6 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนองปาดหมูแยกจาก การคมนาคมสะดวก  ยาว 220 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ทางหลวงลาดยาง 2045 วางทอ คสล. 

หมูที่ 1 จํานวน 10 ทอน
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2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

105 กอสรางถนนลูกรังเลียบ เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

คลองน้ํา หมูที่ 1 การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

106 กอสรางถนนลูกรังเสนหวย เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ทรายนาขมิ้น – นา การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายสมศักดิ์  ทะลาหมูที่ 1

107 กอสรางถนนลูกรังริมเขื่อน เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

แมน้ําโขงหมูที่ 3 การคมนาคมสะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

108 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 3 เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายจําลอง ตักโพธิ์ การคมนาคมสะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

– นานายจันที  ลื้อพอก 

109 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 4 เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ริมคลอง –นานายจําลอง การคมนาคมสะดวก ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

  ตักโพธิ์ 

110 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 4              เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 100,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายรอบปาสงวนชุมชน การคมนาคมสะดวก ยาว 3,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

111 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 5 เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากคลองสงน้ํา – การคมนาคมสะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายเดนชัย  

112 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 5                      เพื่อให กวาง  4  เมตร - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานางบรรจง การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สุตะภักดิ์  
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113 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 5   เพื่อให กวาง  4  เมตร - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนา อบต.เลียบคลอง การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สงน้ําไปนาราช

114 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นานายไชย ละดอกทา หมูที่ 5 การคมนาคมสะดวก ยาว 250 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

115 ปรับปรุงถนนลูกรังหมูที่ 5 เพื่อให กวาง  5  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายทุงนาราช - ไปบานดอนแดง การคมนาคมสะดวก ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นอย 

116 กอสรางถนนลูกรังภายใน เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูบานหมูที่ 5 การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

117 กอสรางถนนลูกรังสายหวย เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ขี้หมู –  สวนหมอน หมูที่  6 การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

118 กอสรางถนนลูกรังหมู 6 เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 200,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายทางหลวง 212 – การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 สวนนายฟอง   จันทะราช 

119 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 300 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 สายจากอางเก็บน้ํา การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวยขี้หมู - 

บานนางพรสวรรค ลีมาก 
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120 กอสรางถนนลูกรังหมู 6           เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายทางหลวง2032 – การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายคําสิงห 

121 ปรับปรุงถนนลูกรังหมู 6 เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 100,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายเฉลิม  สมปญญา การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 -สวนนายคต ผาโม

122 กอสรางถนนลูกรัง หมูที่ 6 เพื่อให กวาง  4  เมตร - 170,000 170,000 170,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สาย ขางรีสอรทไทญอ - การคมนาคมสะดวก ยาว 530 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ถนนทางหลวงหมายเลข 2032 

123 กอสรางถนนลูกรังหมู 6 เพื่อให กวาง 4 เมตร   - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายบานนางจันทิมา – การคมนาคมสะดวก ยาว  200  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ริมเขื่อน

124 กอสรางถนนลูกรังหมู 6            เพื่อให กวาง 4 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายริมเขื่อน – การคมนาคมสะดวก ยาว  500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

วัดทาดอกแกวเหนือ 

125 กอสรางถนนลูกรังหมู 6  เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานนายพิพัฒน – การคมนาคมสะดวก  ยาว  100  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ริมเขื่อน 

126 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7 เพื่อให กวาง  4  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายคําเตยนอย-หวยเบา การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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127 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7 เพื่อให กวาง  4  เมตร - 300,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานคําเตย-โนนหาด การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

128 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7 เพื่อให กวาง  4  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากบานคําเตย-นานายแป การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

129 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7 สายบานคําเตย การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 -หนองโนน 

130 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7     เพื่อให กวาง  4  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายสวนยาง       การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางคําสรอย-นานายลา

131 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7   เพื่อให กวาง 3 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานางบัวภา- การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายลุน  มาดี

132 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7    เพื่อให กวาง 3 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายภัทรพล- การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายทับทิม

133 กอสรางถนนลูกรัง สายจาก เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สวนยาง นางกชพร – การคมนาคมสะดวก  ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายจุด หมูที่ 7
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134 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 7    เพื่อให 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานนายปญญาเอเคน - การคมนาคมสะดวก (อบต.) (อบต.) (อบต.)

อํานวย  ชวยสุมาลย พรอมวางทอ

135 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8    เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นานายโชคชัย-นานายนิกร การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

136 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8             เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 รอบหวยปลาฝา การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ยาว 400 เมตร

237 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8         เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายสวนยางนายเล็ก- การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ถนนหมายเลข 2032 

138 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8        เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายนม-ถนน 2032 การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

139 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8                เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายรอบหมูบาน การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

140 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8  เพื่อให กวาง 4 เมตร - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายเร็ต วะโลลม – การคมนาคมสะดวก ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานางสุ  พะมี 

141 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8 เพื่อให กวาง 3 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายบานดอนแดง – การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายพรม 
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2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

งบประมาณและที่มา



2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

142 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 8  เพื่อให กวาง 3 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากนากระแต-โคกนาดี การคมนาคมสะดวก  ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

143 กอสรางถนนลูกรังสายทาง เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หลวงชนบท - นานายปา การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บุญเหลา หมูที่ 8 

144  กอสรงถนนลูกรังหมูที่ 8 เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 250,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนากระแต- การคมนาคมสะดวก  ยาว 3,100 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ปากทางบานคําเตย 

145 กอสรางถนนลูกรังสายปาชา - เพื่อให กวาง 3 เมตร  -  - 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ปากทางหมูที่ 8 ถนน 2032 การคมนาคมสะดวก  ยาว 3,000 เมตร (อบต.) (อบต.)

 

146 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายรอบวัดสวางอารมณ การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 8

147 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 9       เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 140,000 140,000 140,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายทางแยกนานายเรือง- การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายดี

147 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 9       เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 200,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายปาดงกระแสน- การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายยศ 
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2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

149 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 9        เพื่อให กวาง 3 เมตร - 180,000 180,000 180,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายนานายพงษ- การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายเตียง 

150 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 10     เพื่อให กวาง 3 เมตร -  - 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนายชาญ –  การคมนาคมสะดวก  ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.)

นานายวิชิต 

151 กอสรางถนนลูกรังจากถนน เพื่อให กวาง 4 เมตร  -  - 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ลาดยางรอบหมูบาน – การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000 เมตร (อบต.ท) (อบต.ท)

สามแยกบานดอนดู  

พรอมทอลอดเหลี่ยม 2 จุด

152 กอสรางถนนลูกรังจากนา เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นายชาญ  บุญเทียม – การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.ท) (อบต.ท)

นานายบุญทัน   โยบุตรดา 

หมูที่  10

153 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 10    เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายสิงห การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

154 กอสรางถนนลูกรัง  เพื่อให กวาง 5 เมตร  - - 60,000 60,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายปาชา – บานทาแตนอย การคมนาคมสะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.)

  หมูที่ 11  

155 กอสรางถนนลูกรังสูพื้นที่การ เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 265,000 265,000 265,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

เกษตรหมูที่ 11 สายไปดอนปูตาการคมนาคมสะดวก ยาว 9,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

156 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 11         เพื่อให กวาง  6  เมตร        - - 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายริมแมน้ําสงคราม การคมนาคมสะดวก ยาว  500   เมตร (อบต.) (อบต.)

157 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  6  เมตร       - - 70,000 70,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากถนน 2032 – การคมนาคมสะดวก  ยาว  300   เมตร (อบต.) (อบต.)

นานายพวง หมูที่ 11  

158 กอสรางถนนลูกรังจากถนน เพื่อให กวาง  6  เมตร       - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 2032 สูหวยหวายหลึม การคมนาคมสะดวก  ยาว  400   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 11

159 กอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อให กวาง  6  เมตร        - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หวยทราย – ทาแตนอย  การคมนาคมสะดวก  ยาว  500   เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 11

160 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12             เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

161 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  6 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายบานนาดอกไม – การคมนาคมสะดวก ยาว2,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 หวยภูแวง หมูที่ 12   

162 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12    เพื่อให กวาง  4 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางโรงเรียน การคมนาคมสะดวก ยาว 800  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนาดอกไม - นานายสุม 

163 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12                เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายริมหวยทราย การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

164 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12                เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายจําลองวิจันทร การคมนาคมสะดวก ยาว 800  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

165 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12                เพื่อให กวาง  4 เมตร  -  - 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายสังขทอง- การคมนาคมสะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.)

นานายนิกร

166 กอสรางถนนลูกรังสายปาชา เพื่อให กวาง  4 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 –  ดงกระแสน  หมูที่ 12 การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500  เมตร

167 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 12     เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 130,000 130,000 130,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายสวนนายหนูเพียง – การคมนาคมสะดวก ยาว  600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายแสวง  ปูหวยพระ

168 กอสรางถนนลูกรังรอบปาชา เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13 การคมนาคมสะดวก ยาว  200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

169 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 13   เพื่อใหการคมนาคมสะดวกวาง 4  เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายนา นายทวี  ยาว 250 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

170 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 14 เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายกุ – การคมนาคมสะดวก ยาว  700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายคาน ดานหา 

171 กอสรางถนนลูกรังสายสวน เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 300,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นายประเภท – สวน การคมนาคมสะดวก ยาว  1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางทัศนีย หมูที่ 14 
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2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

172 กอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อให กวาง  3 เมตร   - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ซอยบานแปลง – การคมนาคมสะดวก ยาว  1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนายมิตร หมูที่ 14

173 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 15          เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 จากนานายกันยา – การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายทองดี

174 กอสรางถนนลูกรังหมูที่ 15                 เพื่อให กวาง 4  เมตร  -  - 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายปาชา-นานายสุจินต การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.)

175 กอสรางถนนลูกรังจาก เพื่อให กวาง 4  เมตร  -  - 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สวนยางนางสมศรี หลวงแกว การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.)
 – ชลประธาน หมูที่ 15

176 กอสรางถนนลูกรังรอบ เพื่อให กวาง 4  เมตร  -  - 100,000  - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง
ศาลปูตา  หมูที่ 15 การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.)

177 กอสรางถนนลูกรังสาย เพื่อให กวาง 4  เมตร  -  - 25,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง
หวยปาฝา – นานางรอง การคมนาคมสะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.)
หมูที่ 15

178 กอสรางถนนลูกรัง                     เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง
 รอบปาชุมชน หมูที่ 15 การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

179 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  -  - 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง
สายโพนหาด – การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.)
หวยหวายหลึม  หมูที่ 16

######### ######### #########
159 179 179 120

งบประมาณและที่มา



2.  ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู ผ 01 

2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง

180 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง                  เพื่อให กวาง 5 เมตร - 200,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายหวยภูแวง หมูที่ 1 การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

181 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 5 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 เลียบคลองหวยภูแวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 400 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

182 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 ไปนาขมิ้น การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

183 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  6 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนองปาดหมูแยกจาก การคมนาคมสะดวก  ยาว 220 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ทางหลวงลาดยาง 2045 วางทอ คสล. 

หมูที่ 1 จํานวน 10 ทอน

184 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหวยสายนา หมูที่ 2 การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

185 ปรับปรุงถนนลูกรังสาย เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สวนครูประพันธ – สวนนาย การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร

ศรีไพร  สุวรรณมาโจ หมูที่ 2

186 กอสรางถนนลูกรังจาก เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ดานชั่งน้ําหนักบาน ทาจําปา การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

–หางดอนยาว หมูที่ 2

187 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหางดอนยาว - บอขยะ การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 2 
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188 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 จากสวน การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางออด  สอนซาย-ปาสงวน

189 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง   3 เมตร - 200,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 3 สายจากสวน การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายสุขี จันทรนันต –สวน

ยาง พตท. แวว โพธิบุตร 

190 กอสรางถนนลูกรังสายนา เพื่อให กวาง 3 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 นายแดง  ตักโพธิ์  - การคมนาคมสะดวก  ยาว 590 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายสงวน หมูที่ 3

191 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  3  เมตร  - 60,000 60,000 60,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 3 จากสวน การคมนาคมสะดวก ยาว  500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายรัศมี ดอยมา – 

นายรัศมี จันทรนันต 

192 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  3  เมตร   - 65,000 65,000 65,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 3  สายสวน การคมนาคมสะดวก ยาว 250  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นายราชัน  รุยแกว – 

สวนนายบัญชา สุขวิพัฒน
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193 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 3 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก - การคมนาคมสะดวก ยาว 1,700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายแดง ตักโพธิ์ หมูที3่   

194 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง                     เพื่อให กวาง  3 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

   สายจากจากสวน นายชื่น การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 หนันคํา  -นานายสาคร 

 ซองทอง หมูที่ 3 

195 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  3 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางบอหิน – ขาง การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ศพด.บานคําพอก  หมูที่  3

196 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 3   ขางสวน การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายสมบัติ    ตักโพธิ์ 

197 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหนาบานนายไกรรบ – การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ถนนหลังหมูบาน หมูที่  3

198 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร    - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 4   สายริมเขื่อน การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

แมน้ําโขง

199 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000  - 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 บานคําพอก หมูที่ 3 การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.)
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200 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 4    สายหนองแสง – การคมนาคมสะดวก   ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายทวี  บุญศรี  

201 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหวยภูแวง การคมนาคมสะดวก   ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ทั้งสองขาง  หมูที่ 4

202 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายสวนนายสมาน การคมนาคมสะดวก   ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 มวยลี -หวยทราย หมูที่ 4

203 กอสรางถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 5  เมตร   -  - 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

รอบปาชุมชน หมูที่  4 การคมนาคมสะดวก ยาว 3,600 เมตร (อบต.) (อบต.)

204 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูก เพื่อให กวาง 4  เมตร   - 30,000 30,000 30,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

รังหมูที่ 5 สายสวนนายสุรัน การคมนาคมสะดวก ยาว 60 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 -นานายไสว คําลี 

205 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 90,000 90,000 90,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

  สายนานายสงกา หมูที่ 6 การคมนาคมสะดวก ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

206 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร - 85,000 85,000 85,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 ถนนสาย 2032 - การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายเอกนรินทร  หมูที่ 6 
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207 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 90,000 90,000 90,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายถนน 2032 – การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายคําสิงค หมูที่ 6

208 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 150,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 5 สายนาโคก- การคมนาคมสะดวก  ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายเหรียญชัยหมูที่ 6

209 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 สายจากถนน 2032 การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 –  บอแก 

210 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 60,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 สายบาน การคมนาคมสะดวก  ยาว 400 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางบุญเรือง จูมา – บาน

นางประทุมมา  พลถา 

211 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6  เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาย2032 – 

นานายประกาย ติดหลา 

212 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6  เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาย 2032 –  

นานายสงัด  เพ็งพาส
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213 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6  เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาย 2032 –

 สวนยางนายไสว  คําลี 

214 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

เสนจากทางหลวง 212 การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

  -นานางพัชรี หมูที่ 6

215 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6   เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาย2032 –

 นานางบุษบา  จันทะขิน 

216 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 70,000 70,000 70,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6  เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

212 -นานายแดง ผาโม

217 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 100,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 จากถนนสาย 212 การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 -นานางสอน  พลถา

218 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6   เสนจากทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

2032 – เสนทางนา

นายสมชาย  คงเหลา 
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219 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 - - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6  สายถนน 2032 – การคมนาคมสะดวก  ยาว 400 เมตร (อบต.)

นานางวิไลวรรณ 

220 กอสรางถนน ลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหวยขี้หมู – การคมนาคมสะดวก  ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สวนนายบุญรวม หมูที่  6

221 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากถนนทางหลวง 212 – การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 สวนนางทัศนีย  ฟองแกว 

หมูที่  6

222 ปรับปรุงถนนลูกรังสายจาก เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ถนนหลวง 2032 -นา การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางธีรนัย  พลเหลือ หมูที่  6

223 ปรับปรุงถนนลูกรังสายถนน เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 30,000 30,000 30,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ทางหลวง 212 –สวนนายฟอง การคมนาคมสะดวก  ยาว 250 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 จันทะราช หมูที่  6

224 ปรับปรุงถนนลูกรังสายนา เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นายสวาง – ทางหลวง การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

2032  หมูที่  6
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225 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 6 การคมนาคมสะดวก ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

226 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7   สายสระโนน การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 สาวอา– นานางบัวพา 

227 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 250,000 250,000 250,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7  สายโพนหาด –  การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวยหวายหลึม 

228 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7  สายคําเตย – การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานางอ่ํา 

229 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7  สายบานดง–หนองบัว การคมนาคมสะดวก ยาว  2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

230 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,500 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7   สายสวนนายพล- การคมนาคมสะดวก  กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สวนนายพจน 

231 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7  จากสายโนนหาด- การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานางบัวภา เลาปา 

232 ปรับปรุงซอมถนนลูกรังหมูที่ 7 เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 สายคําเตย- นานางอ่ํา มาดี การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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233 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000   - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7 สายคําเตย -หนองโนน การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.)

234 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,500 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7   สายคําเตย- การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายแสง โยธาตรี   

235 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง- เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7 สายคําเตย - หนองบัว การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

236 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7    สายโนนหาด - การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวยหวายหลึม  

237 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7  สายคําเตย – การคมนาคมสะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานางสาร ปูหวยพระ 

238 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จากบานคําเตย – การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สวนนางฉวีวรรณ  หมูที่ 7

239 ปรับปรุงถนนลูกรังสายหมูที่ 7 เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

บานคําเตย – ปุงแก การคมนาคมสะดวก ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

240 ปรับปรุงถนนลูกรังจากนานาย เพื่อให กวาง 4 เมตร   - 100,000   - 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

จันทร –นานายบัวภา หมูที่ 7 การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.)
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241 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - - - - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 7 การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร

242 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8  สายขางรพ.สต. การคมนาคมสะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานดอนแดง – หวยทราย

243 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว  4 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8 ทางแยกสาย การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ดอนแดง –หวยทราย 

244 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8  สายนากระแต –  การคมนาคมสะดวก ยาว 1,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

คําเตยนอย 

245 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 5 เมตร - 200,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8  สายนากระแต – การคมนาคมสะดวก  ยาว 3,100 เมตร (อบต.)

 บานดง 

246 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร  - 200,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8  สายบานดอนแดง – การคมนาคมสะดวก ยาว 2,500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 ดอนดู 

247 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร   - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8 สายนานายพนม –  การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายจีน 
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248 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานางสาน – การคมนาคมสะดวก  ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ทางหลวงชนบท หมูที่ 8

249 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8  สายนานายพนม – การคมนาคมสะดวก  ยาว 700 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายสุวิทย 

250 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8 สายบานดอนแดง – การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,300 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวยปลาฝา 

251 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 8 การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

252 ปรับปรุงถนนลูกรังจาก เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

ถนนหลวง – นานางพุด  การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 8

253 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,500 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 9   สายบาน การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายเสนห-ปาชาเกา 

254 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,200 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 9  สายบานนายกา- การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายยศ 
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255 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3 เมตร   - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายปาสงวน – นานางรัตนา สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาเส็ง หมูที่ 9

256 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 3.5 เมตร   - 30,000 30,000 30,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายทางหลวงชนบท – สะดวก  ยาว 150 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายคต หมูที่ 9

257 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  -  - 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นานาย เพียงใจ   สะดวก ยาว 300 เมตร (อบต.) (อบต.)

ชมพูพระ หมูที่ 9

258 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 800 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 9 สายทางเขาหวยบอ- การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายกา สาเส็ง 

259 ปรับปรุงซอมถนนลูกรัง  เพื่อให ยาว 1,500 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 9 สายวัดปา การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

แสงจันทร-นานายเรือง

260 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 9 การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

261 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10  สายนานายสิงห การคมนาคมสะดวก ยาว  850 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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262 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10   สายจากถนน การคมนาคมสะดวก ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 2032 – นานายนิคม  

263 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10   สายนากอแคน การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

264 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10  สายคําเตย – การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นาโซ 

265 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10  สายฮองตาด การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

266 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 55,000 - - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10   สายนา การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.)

นายสุรชัย นามมนตรี

267 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร - 55,000 55,000 55,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

 หมูที่10 สายหวย การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวายหลึม 

268 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายรอบดอนปูตา หมูที่  10 การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

269 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายขางโรงเรียนบานดอนติ้ว การคมนาคมสะดวก  ยาว 2,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หวยหวายหลึม หมูที่  10
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

270 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 10 การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

271 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 11 สายขางวัด การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ทุงสวาง – ชลประทาน 

272 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 11 สายนานายไล การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

273 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 11 สายทาแต – การคมนาคมสะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หนองคํามน

274 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานคําเตย–นานายนิคม การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่  10

275 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 6 เมตร    - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 11 การคมนาคมสะดวก ยาว 800 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

276 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 จากสวนยาง การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายบุญมา –สวน

 นายสมพร วิจันทร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564  จะไดรับ รับผิดชอบ

277 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 12 สาย การคมนาคมสะดวก ยาว 2,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานนาดอกไม-หวยภูแวง 

278 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายสวนยางนายจําลอง การคมนาคมสะดวก ยาว 800  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 หมูที่ 12

279 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4  เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13 สายขาง การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

วัดทุงสวาง-บานภูกระแต 

280 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที1่3 สายแยกจากถนน การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สาย บานดง-หวยหวายหลึม

281 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง           เพื่อให กวาง 4 เมตร - 200,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13  สายนา นายเป– การคมนาคมสะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานายสวาง สอนสา 

282 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 150,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13   สายบานปุงแก- การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานภูกระแต 

283 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13  สายปุงแกปาชา การคมนาคมสะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)
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284 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13  สายแยกจากถนน การคมนาคมสะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สายขางวัดทุงสวาง-

นานายแดง

285 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13 สายหนองผักบุง – การคมนาคมสะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานดง 

286 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 50,000 50,000 50,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13 สายนา การคมนาคมสะดวก ยาว  350  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายบุญเพ็ง   ขาวออน 

287 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 13  สายบานปุงแก – การคมนาคมสะดวก ยาว  1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 คําเตย 

288 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที1่4 สายหนองบัวจาก การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานายลั้ว ดานหา-นานายกุ 

289 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนายนายอุนหมูที่13 การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

290 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร   - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายบานปุงแก– นานายพูน การคมนาคมสะดวก ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นามบุตร หมูที่ 13
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291 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 14  จากทางลาดยาง การคมนาคมสะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 สาย2045 – นานายโลมา 

292 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 14 สายนา การคมนาคมสะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นางบาน ชมพูพระ –

 หวยกานเหลือง 

293 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที1่4 สายนา สะดวก ยาว 1,000  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายสุทธิพงษ-นานางทัศนีย 

294 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร   - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 14  สายหลังโรงเรียน- สะดวก ยาว 3,000  เมตร  (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หนองพอก 

295 ปรับปรุงถนนลูกรังจาก เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4 เมตร   - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นานายปุน – สะดวก ยาว 500  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นานางการ สาเส็ง หมูที่ 14

296 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง  4  เมตร - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 15  สายจากหนาบาน สะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายเชิดตระกูล-นานายสะอาด
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297 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4  เมตร - 100,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 15  จากสวนยาง สะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายพุทธา-ถนนลาดยาง

หลัก กม.ที่ 5 

298 ปรับปรุงถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4  เมตร - 100,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 15 สวนนายสมใจ – สะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สวนนายพันธ 

299 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร - 300,000 300,000 300,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 15 จากบาน สะดวก  ยาว 4,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ดอนแดงนอย-ถนน 2032 

300 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 16   บานคําเตย- การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ปาชาใหญ

301 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให กวาง  4 เมตร  - 80,000 - - ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 16 สายคําเตย– หวยเบา การคมนาคมสะดวก  ยาว 600 เมตร (อบต.)

302 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อให ยาว 1,200 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 16  สายคําเตย-ทุงใหญ การคมนาคมสะดวก กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

303 ซอมแซมถนนลูกรังสาย เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สามแยก – หวยสรางโลก สะดวก  ยาว 4,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

สวนนายวีระศักดิ์ หมูที่ 16
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304 ซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนาคม กวาง 4 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายหวยเบา – ปาชา สะดวก  ยาว 500 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

บานคําเตยนอย หมูที่ 16

305 ปรับปรุงถนนลูกรังจากสวน เพื่อให กวาง 6 เมตร   - 500,000 500,000 500,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

นายปุน – สวนนายเอี่ยม การคมนาคมสะดวก ยาว 200 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 16   

306 ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง เพื่อใหการคมนา กวาง 4 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 ถนน 1 สาย การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 1 - 16 คมสะดวก  ยาว 1,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

กอสรางรางระบายน้ํา

307 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 1 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว100เมตร

 ลึก 50 ซม.

307 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 40 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายวัฒนา  - ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว40เมตร 

  บานนาง กด หมูที่ 1  ลึก 50 ซม.

309 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 20 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากกบานนายลบ สาปา – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว20เมตร 

 ริมเขื่อน หมูที่ 1  ลึก 50 ซม.
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310 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว100เมตร

 ลึก 50 ซม.

311 กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อใหการระบายน้ํา ตามแบบของ  - 300,000 300,000 300,000 ตามแบบของ น้ําไมทวมขัง กองชาง

หวยสายนา หมูที่ 2 ไดดีไมทวมขัง อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) อบต.

312 กอสรางทอระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 50 เมตร - 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน ลงแมน้ําโขง หมูที่ 2 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว50เมตร 

ลึก 50 ซม.

313 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 800 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 3 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 800 เมตร

ลึก 50 ซม.

314 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 4 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว400เมตร 

ลึก 50 ซม.

315 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 600 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบานคําพอก หมูที่ 3 ไดดีไมทวมขัง กวาง 0.40 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 155 เมตร

เริ่มจากบานนายภัชรนนท  ลึก 50 เมตร

ลีคําพอก ถึงบานนายปรีชา

สุวรรณมาโจ
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316 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 1,250 เมตร  - 2,200,000 2,200,000 2,200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ริมทางหมูที่ 3 สายคําพอก - ไดดีไมทวมขัง กวาง 1.90 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 155 เมตร

บานดอนแดง  ลึก 50 เมตร

317 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 155 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 4 จากหนาบาน ไดดีไมทวมขัง กวาง 0.40 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 155 เมตร

นายวาสนา สุขวิพัฒน –  ลึก 50 เมตร

บานนายบรรจง สุวรรณมาโจ

318 กอสรางรางระบายน้ําหมูที่ 4           เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากหนาบานนายโสติวัตร ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 300 เมตร

สาปา - ถนนพัฒนา   ลึก 50 ซม.

319 กอสรางรางระบายน้ํา                เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 4  จากหนาบาน ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 300 เมตร

 นายสมบัติ   ตักโพธิ์–  ลึก 50 ซม.

ศาลาเอนกประสงค 

320 กอสรางรางระบายน้ําหมูที4่                  เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนางเพียง  สอนซาย - ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ถนนพัฒนา  ลึก 50 ซม.

321 กอสรางรางระบายน้ํา                เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 4 จากบานนางวิเศษ  ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 300 เมตร

 พรหมเภา- ถนนพัฒนา  ลึก 50 ซม.
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323 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายนิพนธ พรมเภา ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว300เมตร

  – ถนนพัฒนา หมูที่  4 ลึก 50 ซม.

324 กอสรางรางระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร  - 300,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

สามแยกหนาบานนางจันฉาย ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว400เมตร

 บุญระมี – หนาวัดศรีชมชื่น ลึก 50 ซม.

 หมูที่  4

325 กอสรางรางระบายน้ําหมูที่ 5                   เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร 300,000 100,000 100,000 100,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากรานกองทุนสูแมน้ําโขง ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 400 เมตร

ลึก 50 ซม.

326 กอสรางระบายน้ําหมูที่ 5                 เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร -    - 150,000 150,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

บริเวณหนาบานนายบวร ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

ลึก 50 ซม.

327 กอสรางระบายน้ําหมูที่ 5                 เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนางสวรรค บุตรโสม- ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 400 เมตร

บานนายผัวผัน  พันโน ลึก 50 ซม.

328 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 5   เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

 สายหนาบานนายอดุลย ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร
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329 กอสรางรางระบายน้ําหมู 5                       เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

สายหนาบานนายอํานวย- ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

บานนางสถิตย ลึก 50 ซม.

330 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 5 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

331 กอสรางรางระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร  -  - 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

บานนางแดง  จูมโคว – ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) ยาว 100เมตร 

 ริมเขื่อนแมน้ําโขง หมูที่  6 ลึก 50 ซม.

332 กอสรางรางระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  -  - 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

บานนายปญญา –  ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) ยาว 300เมตร 

บานนางสุข  คําเผือ หมูที่  6 ลึก 50 ซม.

333 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 6 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 300เมตร 

ลึก 50 ซม.

334 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 7 เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 400,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ซอยบานนายสาลี –  ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

บานนายพรอม ลึก 50 ซม.

335 กอสรางรางระบายน้ําซอยถนน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 500 เมตร  - 200,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

กลางหมูบานจากบานนาง ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 500 เมตร

รัตดา – บานนางทา หมูที่ 7 ลึก 50 ซม.
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336 กอสรางรางระบายน้ําภาย เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน  หมูที่ 7 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

 ลึก 50 ซม.

337 กอสรางรางระบายน้ํา             เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

  สายขางโรงเรียน ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 100 เมตร

บานคําเตย หมูที่7  ลึก 50 ซม.

338 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 147 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบานบานคําเตย หมูที่ 7 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 100 เมตร

เริ่มจากสามแยกบานนาง  ลึก 30 ซม.

ปญญา เอเคน ถึงบาน

นายปราญช  ทุมดี

339 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบาย ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 8 น้ําไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 400เมตร 

ลึก 50 ซม.

340 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบาย ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายกอง – น้ําไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

บานนายหัด หมูที่ 9 ลึก 50 ซม.

341 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 9 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.
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342 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 98 เมตร 288,000 288,000 288,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบานหวยพระ หมูที่ 9 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

สายบานนายนคร ปูหวยพระ ลึก 40 ซม.

ถึงบานนายหัด  ชมภูพระ

343 กอสรางรางระบายน้ํา   เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10  สายไปบานดอนดู ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

344 กอสรางรางระบายน้ํา    เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร - 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10  สายบาน ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 100เมตร 

นางศรีสุพรรณ ลึก 50 ซม.

345 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 150 เมตร - 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10   สายบานนางสุนีย ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 150เมตร 

ลึก 50 ซม.

346 กอสรางรางระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 150 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ซอยบานนายวัน สอนสา  ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 150เมตร 

– บานนายตัน โยบุตดา ลึก 50 ซม.

   หมูที่  10

347 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 10 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.
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348 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10  ซอยบาน ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

นางวาน จันทรอบ ลึก 50 ซม.

349 กอสรางรางระบายน้ําภาย เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 65 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ในหมูบานดอนติ้ว หมูที่ 10 ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

สายบานนางคําพลอย ลึก 50 ซม.

350 กอสรางรางระบายน้ํา   เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 120 เมตร  - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10 สายบานนายวัน ไดดีไมทวมขัง กวาง 30 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 120 เมตร 

 - บานนายตัน ลึก 30 ซม.

351 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 70 เมตร - 150,000 150,000 150,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10  ซอยบานนายปรีชา ไดดีไมทวมขัง  กวาง 30 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 70 เมตร 

นางวัน ลึก 30 ซม.

352 กอสรางรางระบายน้ําภาย เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ในหมูบาน หมูที่ 11 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

353 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 94เมตร  - 285,000 285,000 285,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบานนาดอกไม ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

หมูที่ 12 สายบานนางรัตน   ลึก 50 ซม.

วิจันทร -บานนายสังขทอง

 วิจันทร
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354 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 12 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

 ลึก 50 ซม.

355 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

สายบานนางสีทา – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 100 เมตร

บานนางเวียงชัย หมูที่ 13  ลึก 50 ซม.

356 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 100 เมตร - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ซอยบานนายสมพงษ – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 100 เมตร

 บานนายคมสันต หมูที่ 13  ลึก 50 ซม.

357 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 150 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

สายบานนายวิชัย – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 150 เมตร

บานนายนัฐพงษ  หมูที่ 13  ลึก 50 ซม.

357 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 13 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

359 กอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 13 เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 60 เมตร  - 120,000 120,000 120,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายวิชัย มหาศาล - ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

นายตัน ศรีหะมงคล ลึก 50 ซม.
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360 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายเชียง ยางเบือก - ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

บานนายสัญญา  ดานหา ลึก 50 ซม.

หมูที่ 14

361 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 500 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 14 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 500เมตร 

ลึก 50 ซม.

362 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 450 เมตร  - 200,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายสมพงษ  ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) ยาว 500เมตร 

หลวงแกว – บานนายซัว ลึก 50 ซม.

 หมูที่ 15 

363 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 15 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

364 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร - 500,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายพาณิชย- ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 400เมตร 

บานนางกัด หมูที่ 15 ลึก 50 ซม.

365 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 400 เมตร - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนายเชิดตระกูล เอเคน ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

 - บานนายสมพงษ หลวงแกว ลึก 50 ซม.

 หมูที่ 15
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366 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 500 เมตร - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

จากบานนางหวาน – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 500เมตร 

 บานคําเตยนอย หมูที่ 16 ลึก 50 ซม.

367 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 500 เมตร - 300,000 300,000 300,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบานคําเตย หมูที่ 16 ซอย ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 500เมตร 

ศรีสวัสดิ์ เริ่มจากบานนางรัศมี ลึก 50 ซม.

พิมพพงษ -  นายบานปราโมทย

368 กอสรางรางระบายน้ําภายใน เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 180 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูบาน หมูที่ 16 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 180เมตร 

ลึก 50 ซม.

ซอมแซมรางระบายน้ํา

369 ปรับปรุงซอมแซมรางระบาย เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 300 เมตร - 250,000 250,000 250,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

น้ําสายสี่แยกรพ.สต.หมูที่ 1 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม.

370 ซอมแซมรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมู หมูที่ 5 ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

ลึก 50 ซม

371 ปรับปรุงทอระบายน้ําจาก เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

บานนางแดง  จูมโคว – ไดดีไมทวมขัง กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร 

 ริมเขื่อนแมน้ําโขง  หมูที่  6 ลึก 50 ซม
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372 ซอมแซมรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 200 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 รางระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

ภายในหมูบานภายในตําบล ไดดีไมทวมขัง  กวาง 40 ซม. (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200เมตร

ทาจําปา  ลึก 50 ซม.

373 วางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบายน้ํา หมูที่ 2  - 100,000 100,000 100,000 ทอระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

 ริมทางจากบาน ไดดีไมทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

 ด.ต.สมจิตร   แพงแสน  - 

หวยสายนา หมูที่ 2

374 ปรับปรุงตอเติมทอลอดเหลี่ยม เพื่อใหการระบายน้ํา ขนาด 1.50×1.50  - 100,000 100,000 100,000 ทอระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

คสล. หวยกุด บานคําพอก ไดดีไมทวมขัง เมตร ยาว 1250 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว 200 เมตร

หมูที่ 3 พรอมกําแพงหูชาง เมตร ชนิดแบบ 3 

 ชอง

375 ซอมแซมสะพาน คสล.ไปคลอง เพื่อใหการสงน้ําได หมูที่ 5  - 200,000 200,000 200,000 หมูที่ 5 น้ําไมทวมขัง กองชาง

สงน้ําหมูที่ 5 บริเวณนา (อบต.) (อบต.) (อบต.)

นายวรวิทย

376 กอสรางทอลอดเหลี่ยมไป เพื่อใหการระบายน้ํา  หมูที่ 7  - 450,000 200,000 200,000 ทอระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง กองชาง

หวยปลาฝา หมูที่ 7 ไดดีไมทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยาว8 เมตร

377 กอสรางสะพานขามคลองน้ํา เพื่อใหมีสะพานขาม หมูที่ 5 - 100,000 100,000 100,000 1 แหง การคมนาคมสะดวก กองชาง

สายนานายคําดี โพชะโน  คลองน้ําใน (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 5 การคมนาคม

378 ตอเติมทอสูบน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชใน  ยาว 100 เมตร  - 300,000 300,000 300,000  1 สาย มีน้ําใชในชวง กองชาง

บริเวณแพรสูบน้ําทาดอกแกว 2 ชวงฤดูแลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ฤดูแลง
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379 ตอเติมทอสงน้ําบริเวณ เพื่อใหมีน้ําใชใน  ยาว 100 เมตร  - 300,000 300,000 300,000  1 สาย มีน้ําใชในชวง กองชาง

แพรสูบน้ําทาดอกแกว 2 ชวงฤดูแลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ฤดูแลง

380 กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อใหการระบายน้ํา  กวาง 8 เมตร  - 250,000 250,000 250,000  1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

หมูที่ 10  เสนหวยใต ไดดีไมทวมขัง ยาว  8 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

381 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหมูที่ 10 เพื่อใหการระบายน้ํา กวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000  1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

ถนนสายหวยพระนาดอกไม - ไดดีไมทวมขัง ยาว  4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานางนันตาพร 

382 กอสรางสะพานขามหวย เพื่อใหมีสะพานขาม หมูที่ 5 - 200,000 100,000 100,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

หวายหลึมสูดอนปูตา คลองน้ําใน (อบต.) (อบต.) (อบต.)

หมูที่ 11  การคมนาคม

383 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 250 เมตร - 300,000 300,000 300,000 1 แหง การคมนาคมสะดวก กองชาง

หมูที่ 14 ริมถนนทางหลวง ไดดีไมทวมขัง วางทอคสล. 0.60 (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ชนบท  2045 × 1.00 เมตร

384 กอสรางบล็อกคอนเวิรส เพื่อใหการระบายน้ํา หมูที่ 13 - 100,000 100,000 100,000 1 แหง การคมนาคมสะดวก กองชาง

ถนนสายนานายวอ หมูที่ 13  ไดดีไมทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.)

385 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อใหการระบายน้ํา ยาว 250 เมตร - 300,000 300,000 300,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

ริมถนนทางหลวงชนบท ไดดีไมทวมขัง วางทอคสล. 0.60 (อบต.) (อบต.) (อบต.)

2045 หมู 14 × 1.00 เมตร
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386 กอสรางบล็อกคอนเวิรส เพื่อใหการระบายน้ํา หมูที่ 15 - 100,000 100,000 100,000 1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

 หวยอีกุด   หมูที่ 15 ไดดีไมทวมขัง (อบต.) (อบต.) (อบต.)

ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ํา เพื่อใหมีน้ําใช หมูที่ 1 - 50,000 50,000 50,000 1 สาย ประชาชนมีชนน้ํา กองชาง

387 หมูที่ 1 เพื่อการเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่อใหมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร

388 ปรับปรุงบอน้ําตื้น เพื่อใหการเกษตรกร จํานวน 1 บอ  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

 หมูที่ 2 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

389 ตอเติมทอสูบน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชใน  ยาว 100 เมตร  - 300,000 300,000 300,000  1 สาย มีน้ําใชในชวง กองชาง

บริเวณแพรสูบน้ําทาดอกแกว 2 ชวงฤดูแลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ฤดูแลง

390 ตอเติมทอสงน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชใน  ยาว 100 เมตร  - 300,000 300,000 300,000  1 สาย มีน้ําใชในชวง กองชาง

บริเวณแพรสูบน้ําทาดอกแกว 2 ชวงฤดูแลง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ฤดูแลง

391 ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ เพื่อใหการเกษตรกร หมูที่ 2,7  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 3 บอ การเกษตรกร กองชาง

การเกษตร หมูที่ 2,7 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

392 ขุดเจาะบอบาดาลหนองดาล เพื่อใหการเกษตรกร จํานวน 1 บอ - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

หมูที่ 4 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร
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393 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา เพื่อใหมีน้ําใช บานคําพอก หมูที่ 3 - 1,200,00 1,200,00 1,200,00 ทุกสาย ประชาชนมีชนน้ํา กองชาง

ทาจําปา 1 เพื่อการเกษตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่อใหมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร

394 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา เพื่อใหมีน้ําใช บานทาดอกแกว - 1,200,00 1,200,00 1,200,00 ทุกสาย ประชาชนมีชนน้ํา กองชาง

ทาจําปา 2 เพื่อการเกษตร หมูที่ 5 (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่อใหมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร

395 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา เพื่อใหการเกษตรกร บานทาจําปา หมูที่ 2  - 1,200,00 1,200,00 1,200,00 จํานวน 1 สาย การเกษตรกร กองชาง

ทาจําปา 3 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร

396 ปรับปรุงซอมแซมสถานีสูบน้ํา เพื่อใหการเกษตรกร บานทาดอกแกว หมู6  - 1,200,00 1,200,00 1,200,00 จํานวน 1 สาย การเกษตรกร กองชาง

ทาดอกแกว 2 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

397 ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา เพื่อใหการเกษตรกร หมูที่ 4 - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สถานี การเกษตรกร กองชาง

ระบบทอแรงดันหมูที่ 4 ในพื้นที่ไดมีน้ําใชเพื่อ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

การเกษตร เพื่อการเกษตร

398 ซอมแซมประตูเปด –ปดน้ํา เพื่อใหการเกษตรกรมี หมูที่ 5 - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สถานี การเกษตรกร กองชาง

สถานีสูบน้ําทาจําปา  2 ประตูเปด-ปดน้ําใชใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ํา

บริเวณนานายบรวรหมูที่ 5 การเกษตรไดเพียงพอ ใชเพื่อการเกษตร

399 ขุดบอน้ําตื้น หมูที่ 7 เพื่อใหมีน้ําใชในการ ลึก 15 เมตร   - 40,000 40,000 40,000 จํานวน 2 บอ ประชาชนมีน้ํา กองชาง

อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชเพื่ออุปโภค

บริโภคเพียงพอ
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400 ซอมแซมทํานบหวยบอ เพื่อใหมีน้ําใชในการ จํานวน 1 บอ  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 บอ ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ กองชาง

หมูที่ 9 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปโภคบริโภค

เพียงพอ

401 ขุดเจาะบอบาดาล หมูที1่0 เพื่อใหการเกษตรกร จํานวน 1 บอ - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

402 กอสรางทอลอดเหลี่ยม เพื่อใหการเกษตรกร กวาง 1.5  เมตร  - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

ฮองนอย หมูที่  10 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช  ยาว 1.5  เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

403 ปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหมีน้ําใชในการ จํานวน 1 บอ  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ กองชาง

ประปาหมูบาน หมูที่  10 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) อุปโภคบริโภค

เพียงพอ

404 กอสรางทอลอดเหลี่ยม หมูที่ 10เพื่อใหการระบายน้ํา  กวาง 8 เมตร  - 250,000 250,000 250,000  1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

เสนหวยใต ไดดีไมทวมขัง ยาว  8 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

405 กอสรางทอลอดเหลี่ยมหมูที่ 10 เพื่อใหการระบายน้ํา กวาง 4 เมตร  - 150,000 150,000 150,000  1 แหง น้ําไมทวมขัง กองชาง

ถนนสายหวยพระนาดอกไม - ไดดีไมทวมขัง ยาว  4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.)

 นานางนันตาพร 

406 ขุดเจาะบอบาดาล เพื่อใหการเกษตรกร จํานวน 8 บอ - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 5 บอ การเกษตรกร กองชาง

เพื่อการเกษตร หมูที่ 10,11, ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

12,13,14,15 เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร
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407 ปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหมีน้ําใชในการ จํานวน 1 บอ  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แหง ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ กองชาง

ประปาหมูบาน หมูที่ 11 อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค

เพียงพอ

408 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหการเกษตรกร ตามแบบของ อบต. 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 แหง การเกษตรกร กองชาง

อางเก็บน้ําหวยทราย ในพื้นที่ไดมีน้ําใช ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

หมูที่ 11 เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

409 ปรับปรุงซอมแซมบอบาดาล เพื่อใหการเกษตรกร จํานวน 1 บอ - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

ภายในปาดงกระแสน ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

หมูที่ 12 เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

410 ปรับปรุงซอมแซมระบบ เพื่อใหมีน้ําใชในการ จํานวน 1 บอ  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีน้ําใชเพื่อ กองชาง

 ประปาหมูบานหมูที่ 14 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีน้ําใชอยาง อุปโภคบริโภค

เพียงพอ เพียงพอ

411 โครงการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในการ ตามแบบของ อบต.  - 500,000 500,000 500,000 จํานวน 16 บอ ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

( ธนาคารน้ําใตดิน ) ทุกหมูบานภายใน เพียงพอทุกหมูบาน

ตําบลทาจําปา ภายในตําบล

ทาจําปา

412 ขุดลอกหวยทราย หมูที่ 11 เพื่อใหการเกษตรกร ตามแบบของ อบต.  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร
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413 กอสรางทอลอดเหลี่ยมนนายปาน เพื่อการระบายน้ําที่ดี จํานวน 2 จุด  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 จุด เพื่อการระบายน้ํา กองชาง

 2  จุด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ดีไมทวมขัง

414 ขุดลอกหนองปาชาบานคําเตย เพื่อใหการเกษตรกร ตามแบบของ อบต. - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

 หมูที่ 16 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

415 ขุดลอกหนองกระปาด เพื่อใหการเกษตรกร ตามแบบของ อบต. - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 บอ การเกษตรกร กองชาง

 หมูที่ 16 ในพื้นที่ไดมีน้ําใช (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในพื้นที่ไดมีน้ําใช

เพื่อการเกษตร เพื่อการเกษตร

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  -

416 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อความปลอดภัยของ หมูที่ 1 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมี กองชาง

ริมเขื่อนแมน้ําโขง หมูที่ 1 ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน

417 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 200 เมตร  - 80,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา

หมูที่ 1 สายริมเขื่อน ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง กองชาง

 - วัดศรีสวัสดิ์ ภายในหมูบาน
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418 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที1่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 1  - 100,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา

จากรานครัวแมบัวผัน – ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง กองชาง

 ดอนปูตา บานนาดอกไม ภายในหมูบาน

419 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที่ 2 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500 เมตร - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 จากบานนายกาญจน – ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ปาชุมชนหางดอนยาว ภายในหมูบาน

420 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบานหมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในหมูบาน

421 ขยายเขตไฟฟาริมทาง เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500 เมตร  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ทางสาย ริมเขื่อน หมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในหมูบาน

422 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 สายบานนายเริง – ปาชา ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 2 ภายในหมูบาน

423 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500 เมตร - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 2 จากบาน ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

นายประพันธ – ภายในหมูบาน

บานนางวันเพ็ญ 

157

ผ 01

2. ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

424 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 400 เมตร  - 160,000 160,000 160,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

425 ขยายเขตไฟฟาริมเขื่อน ภายในหมูบาน ยาว 400 เมตร  - 160,000 160,000 160,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากบานนายนิคมไปสถานี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

สูบน้ําดวยไฟฟาทาจําปา 3 

426 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 600 เมตร  - 240,000 240,000 240,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

จากบานทาจําปา ภายในหมูบาน

ไปนาดอกไม

427 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง              เพื่อประชาชนมีไฟฟาใ 4 จุด - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 3  ซอยหนาวัด ชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในหมูบาน

428 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง เพื่อประชาชน ยาว 500 เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 3 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในหมูบาน

429 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสูปาชา เพื่อประชาชน ยาว 500 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่  3 มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในหมูบาน
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430 ขยายเขตตไฟฟาสองสวาง เพื่อประชาชน ยาว 300 เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ริมทาง ภายในหมูบาน สาย มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

บานนายเสนอ โคยอินทร - ภายในหมูบาน

 บานนายชาตรี หมูที่ 3

431 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 4 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 สายทางเขาหมูบาน ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

และภายในหมูบาน  หมูที่ 4 ภายในหมูบาน

432 ขยายเขตไฟฟา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 4  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

แรงต่ํา ตามเสนทางสาย ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

นานายคึกฤทธิ์  หมูที่  4 ภายในหมูบาน

433 ขยายเขตฟาแรงสูงพรอม เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 4  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมอแปลงสูหนองดาล ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 4 ภายในหมูบาน

434 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 5  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5   ซอยขางบาน ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

นางนันทกา – ศูนยพัฒนา และทรัพยสิน

เด็กเล็ก 

435 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง เพื่อความปลอดภัยของ หมูที่ 5 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที5่ ซอยหลัง ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

วัดทาดอกแกว และทรัพยสิน
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436 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 5 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 5  จากศูนยพัฒนาเด็ก ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

เล็ก-หนาวัดทาดอกแกวใต และทรัพยสิน

437 ขยายเขตไฟฟาสองสวางภาย เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 5  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ  

ในหมูบาน หมูที่ 5 ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

438 ขยายเขตไฟฟาแสงสวาง เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 5  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย เพื่อประชาชนมี กองชาง

ริมทางภายในหมูบานหมูที่ 6 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ไฟฟาใชอยางทั่วถึง

หมูบาน ภายในหมูบาน

439 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 6 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากหวยขี้หมู - ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

บานนางพรสวรรค  ลีมาก ภายในหมูบาน

440 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 6 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 200 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สายบานนายผาน สุวรรณมาโจ ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 - บานนายวิทยา แซเสียว ภายในหมูบาน

441 ติดตั้งไฟฟาแสงสวางริมเขื่อน เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 6 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

แมน้ําโขง หมูที่ 6 ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

442 ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง          เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 6  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

หมูที่ 6  ปากทางเขาหมูบาน ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน
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443 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อความปลอดภัย หมูที่ 6  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

จากบานนางแดง   จูมโคว  - ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

 บานนางปุน คําดอกหมูที่ 6 และทรัพยสิน

444 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 6 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หวยขี้หมู หมูที่6 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หมูบาน ในหมูบาน

445 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา           เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 250  เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 7  จากหนาบาน ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

นางหวาน – คําเตยนอย หมูบาน

446 ขยายเขตไฟฟาซอยบาน เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 250  เมตร 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

นางปุน – บานนางอํา ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 7 หมูบาน ภายในหมูบาน

447 ขยายเขตไฟฟาหมูที่ 7 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000  เมตร  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

  บานคําเตย-บานดง ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูบาน

448 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อประชาชนมีไฟฟา - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ริมทางภายในหมูบาน   ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 หมูที่ 7 หมูบานหมูที่ 7

449 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา  เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 150  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 7  จากบานนายกัน – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภ

บานนายวีระศักดิ์ ในหมูบาน
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450 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากบานคําเตยไปนา ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภ

นายวิสิทธ  เลาปา หมูที่ 7 ในหมูบาน

451 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากบานคําเตย – บานเกา ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 7 ในหมูบาน

452 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 8 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูบานหมูที่ 8

453 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 200 เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 8  จากบานนายสี – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภ

 บานนายไม นามใต หมูบาน

454 ติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อความปลอดภัย  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 9 ของประชาชนหมูที่ 9 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

455 ขยายเขตไฟฟาเพื่อเกษตร เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 9 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 9 สายบานนายเสนห- ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ปาชาเกา  ในหมูบาน

456 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 9 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากหวยพระ – หวยทราย  ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูที่ 9 ในหมูบาน
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457 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 9  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากสวนยางนายเพียงใจ – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 นานางศรีวิไล หมูที่ 9 ในหมูบาน

458 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 9  - 50,000 70,000 70,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากวัดปาแสงจันทร – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภ

 นานายเรือง หมูที่ 9 ในหมูบาน

459 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที1่0 - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 10  สายบานนายเอก   ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

– ดอนปูตา ในหมูบาน

460 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา           เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที1่0  - 90,000 90,000 90,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 10 สายบานนางแกว ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ในหมูบาน

461 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 10  สายขางโรงเรียน ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

บานดอนติ้ว ในหมูบาน

462 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากถนนลาดยางสาย ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

รอบหมูบาน – บาน ในหมูบาน

นางศรีสุพรรณ หมูที่  10
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463 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากโรงเรียนบานดอนติ้ว – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 ฮองตาด หมูที่  10 ในหมูบาน

464 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากบานดอนติ้ว –  ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

สามแยก  หมูที่  10 ในหมูบาน

465 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา   เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10 - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 10   สายดอนติ้ว – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 ดอนดู ในหมูบาน

466 ขยายไฟฟาแรงต่ําจากถนน เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ลาดยางรอบหมูบาน – ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

บานนางนวลมณี  โยบุตรดา ในหมูบาน

หมูที่  10 

467 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 10 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 10  อยางทั่วถึงภายในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

468 ติดตั้งไฟฟาสองสวางริมทาง เพื่อความปลอดภัยของ จํานวน 4 จุด - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ตามจุดทางโคง หมูที่ 12 ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน
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469 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 12 เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช ยาว 150 เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สายหนาโรงเรียนไปทายหมูบาน อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ในหมูบาน

470 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา             เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช ยาว 2,000 เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 11  บานทาแต - อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

บานดอนติ้ว ในหมูบาน

471 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช ยาว 1,500 เมตร - 100,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 11 บานทาแต -         อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 ทาแตนอย ในหมูบาน

472 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช ยาว 1,00 เมตร   -  - 100,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ไปริมแมน้ําสงคราม อยางทั่วถึงภายในหมูบาน (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

473 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 12  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 12 อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ในหมูบาน ในหมูบาน

474 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 13 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 13   สายปุงแก – อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

บานดง ในหมูบาน ในหมูบาน

475 ขายเขตไฟฟาแรงต่ํา             เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 14 - 100,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 14  จากหมูบาน- อยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

โรงเรียน ในหมูบาน ในหมูบาน
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476 ขายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 14 - 100,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 หมูที่ 14 สายภายใน อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 หมูบาน- ประปาหอสูง หมูบาน ในหมูบาน

477 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 14  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ซอยขางวัด – ประปาหมูบาน อยางทั่วถึงภายในน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หมูที่ 14 หมูบา ในหมูบาน

478 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 14  - 50,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 14 อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หมูบาน ในหมูบาน

479 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 14  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 14จากหนาบาน อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

นางฤทธิ์รงค หมูบาน ในหมูบาน

480 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 15 - 100,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 15 ภายในหมูบาน- อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ทางเขาบานดอนดู  หมูบาน ในหมูบาน

481 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที่ 15 เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 15 - 100,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

บานดอนแดงนอย  จากบาน อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

นายเติมศักดิ-์ ชลประทาน หมูบาน ในหมูบาน

482 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที่ 15 เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 15  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สายจากบานดอนแดง - อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

คําพอก หมูบาน ในหมูบาน
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483 ขยายเขตไฟฟาสองสวาง เพื่อความปลอดภัยของ หมูที่  16 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีความ กองชาง

ริมทาง หมูที่ 16 ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

484 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 16  - 50,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 16 อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หมูบาน ในหมูบาน

485 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที่ 16 เพื่อประชาชนมีไฟฟา  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากบานนางนอย  สานาผา ใชอยางทั่วถึง  ยาว 120 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

 - บานนายประพันธ สุวรรณมาโ ภายในพื้นที่

486 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา หมูที่ 16 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 300 เมตร  - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากทางหลวงชนบทไปปาชา ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

ภายในพื้นที่

487 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟาใช หมูที่ 1 - 16 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในตําบลทาจําปา อยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึง

หมูบาน ภายในตําบล

488 ขยายเขตไฟฟาสูสวนเกษตร เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 1 - 300,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 หมูที่ 1 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร
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489 ขยายเขตไฟฟาสูปาชา  เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 1 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 1 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่ปาชา ในพื้นที่ปาชา

490 ขยายเขตไฟฟาสูปาชา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 2 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

 หมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่ปาชา ในพื้นที่ปาชา

491 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสู เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 2  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

พื้นที่การเกษตร  หมูที่ 2 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่ปาชา ในพื้นที่การเกษตร

492 ขยายเขตไฟฟาเพื่อ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 3  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 3 ใชอยางทั่วถึงภายในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ในพื้นที่การเกษตร

493 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 4  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 4  สูพื้นที่การเกษตร   ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

สายถนนคึกฤทธิ์ – พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

 ถนนสายดอนแดง

494 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 5  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร สายนาตาก่ํา  - ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

บอขยะ – บานดอนแดง พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

หมูที่ 15
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ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 5 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

495 การเกษตร หมูที่ 15 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

496 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 6 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 6 สายหวยขี้หมู – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 หนองกา พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

497 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 6 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 6 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

498 ขยายเขตไฟฟาสูสวนเกษตร เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 6  - 50,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

จากคําเตย – บานดง หมูที่ 7 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

499 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 7 - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 7 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

(พรอมหมมอแปลง) พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

500 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 400 เมตร - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 8 สายดอนแดง – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หวยพระ พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

501 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 8 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 8 สายบานดอนแดง- ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ปากทางดอนดู พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร
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502 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 300  เมตร  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 7สายดอนแดง – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 คําเตย พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

503 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 35,000 35,000 35,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตรหมูที่ 9 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 สายบานนายเสนห – พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

ปาชาเกา 

504 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 350,000 350,000 350,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตรหมูที่ 9 ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

สายวัดปาแสงจันทร – ในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

 นานายเรือง 

505 ขายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตรหมูที่ 9  ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

หวยพระ – นาขมิ้น ในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

506 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําหมูที่ 9 เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,200 เมตร - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สายหวยพระ-หวยทวย  ใชอยางทั่วถึงภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ในพื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

507 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500 เมตร - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 9หวยพระ-หวยบอ ใชอยางทั่วถึงภายในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร
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508 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 9หวยพระ-นาดอกไม ใชอยางทั่วถึงภายในพื้นที่ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

509 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 9 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

510 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 10 สายดอนติ้ว – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ฮองตาด พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

511 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 400 เมตร - 160,000 160,000 160,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สายนานางแกว หมูที่ 10 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

512 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 10  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 10 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

513 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 11  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 11 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

514 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 11  - 48,000 48,000 48,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ทางเขาบานปุงแก หมูที่ 13 ใชอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ภายในพื้นที่ ในพื้นที่การเกษตร
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515 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่เกษตร เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 2,000 เมตร  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

หมูที่ 12 จากบาน ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 นาดอกไม– ปาดงกระแสน พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

516 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 1,000 เมตร - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

สูการเกษตร หมูที่ 12 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

517 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําสาย เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 200 เมตร - 80,000 80,000 80,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

บานปุงแกบานดง หมูที่ 13 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

518 ขยายเขตไฟฟาเพื่อ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 13 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตรหมูที่ 13  ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

519 ขยายไฟฟาแรงต่ําสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 15 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร หมูที่ 14 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 15 - - 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

520 หมูที่ 15  จากบาน ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ดอนแดงนอย – หวยปลาฝา พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

521 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500  เมตร  - 50,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

การเกษตร สายริมเขื่อน ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

ชลประทาน หมูที่ 15 พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร
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522 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่การ เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500  เมตร  -  - 50,000 50,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

เกษตรสายนานางหวาย – ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

 ปาชาใหญหมูที่ 16 พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

523 ขยายเขตไฟฟาสู เพื่อประชาชนมีไฟฟา ยาว 500  เมตร  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

พื้นที่การเกษตร หมูที่ 16 ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

524 ขยายเขตไฟฟาสูพื้นที่เกษตร เพื่อประชาชนมีไฟฟา หมูที่ 1 – 16 - 100,000 100,000 100,000 จํานวน16สาย ประชาชนมีไฟฟา กองชาง

ภายในตําบลทาจําปา ใชอยางทั่วถึงภายใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางทั่วถึงภาย

พื้นที่การเกษตร ในพื้นที่การเกษตร

525 จัดหาเครื่องกรองน้ําดื่ม เพื่อใหมีน้ําใชที่สะอาด หมูที่ 1 – 16  - 300,000 300,000 300,000 16  เครื่อง ประชาชนมี สํานักปลัด

ภายในหมูบาน ไวอุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) น้ําสะอาดใชเพื่อ

ตําบลทาจําปา อุปโภคบริโภค

ครอบคลุมทุกพื้นที่

526 ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหมีน้ําใชในการ หมู 8  - 80,000 80,000 80,000 ทุกสาย ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 8 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

เพียงพอ

527 ขยายเขตทอเมนประปา เพื่อใหมีน้ําใชในการ หมู 8  - 80,000 80,000 80,000 ทุกสาย ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ภายในหมูบาน หมูที่ 8 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

เพียงพอ
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528 ซอมแซมฝายน้ําลน เพื่อใหมีน้ําใชในการ  หมูที่ 1  - 100,000 100,000 100,000     1 แหง ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

หวยภูแวง หมูที่ 1 อุปโภคบริโภค (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

ในชวงฤดูแลง เพียงพอ

529 ปรับปรุงซอมแซมคลองสงน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในการ หมูที่  4  -  -  - 300,000     1 แหง ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

ทุกสาย  หมูที่  4 อุปโภคบริโภค (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

ในชวงฤดูแลง และการเกษตร

530 ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน เพื่อใหมีน้ําใชในการ หมูที่  12  - 100,000 100,000 100,000 ทุกสาย ประชาชนมีน้ําใช กองชาง

/การตรวจสอบระบบน้ํา อุปโภคบริโภคใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพื่ออุปโภคบริโภค

ประปา หมูที่ 12 ชวงฤดูแลง เพียงพอ

กอสราง ที่อานหนังสือพิมพ  

ศาลาอเนกประสงค / 

ศาลาปาชา ศาลาที่พักริมทาง

531 กอสรางศาลาเอนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 3 - 50,000 50,000 50,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 3 กองชาง

และปรับปรุงภูมิทัศน และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

บริเวณหนองนานอย หมูที่ 3 กิจกรรมตางๆ

532 กอสรางศาลาปาชา พรอม เพื่อใหมีสถานที่ประกอบ หมูที่ 4 - 100,000 100,000 100,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 4 กองชาง

ลานคสล.หมูที่ 4 กิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

 กิจกรรมตางๆ

533 กอสรางลานคสล.หมูที่ 4 เพื่อใหมีสถานที่ประกอบ หมูที่ 4 - 100,000 100,000 100,000 1 แหง ประชาขนหมู 4 กองชาง

กิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตางๆ
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534 กอสรางศาลาเอนกประสงค เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 4 - 50,000 50,000 50,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 4 กองชาง

บริเวณหนองดาล หมูที่ 4 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตางๆ

535 ปรับปรุงภูมิทัศนหนองดาล เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 4 - 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 4 ประชาชนมีสถาน กองชาง

และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่พักผอนหยอนใจ

536 ปรับปรุงภูมิทัศนหวยปลาฝา เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 5 - 50,000 50,000 50,000 หองน้ํา1หอง ประชาชนมีสถาน กองชาง

 (ศาลา,หองน้ํา)   หมูที่ 5 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศาลา1หลัง ที่พักผอนหยอนใจ

537 กอสรางเมรุเผาศพ บริเวณ เพื่อใหมีเมรุเผาศพ หมูที่ 6 - 300,000 300,000 300,000 เมรุเผาศพ มีเมรุเผาศพ กองชาง

 วัดศิริธรรมมาราม หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.)  1 หลัง

538 จัดหาเครื่องขยายเสียง เพื่อใหเปนการเผยแพร หมูที่ 8,12  - 50,000 50,000 50,000 หอกระจายขาว ประชาชนไดรับ กองชาง

หอกระจายขาวหมูบาน ขอมูลขาวสารให (อบต.) (อบต.) (อบต.) 2 เครื่อง ขอมูลขาวสาร

หมูที่ 8,12 ประชาชนทราบ

539 ปรับปรุงศาลาประชาคม เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 9 - 50,000 50,000 50,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 9 กองชาง

หมูบานหวยพระ  หมูที่ 9 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตางๆ

540 ปรับปรุงตอเติมโบสถ เพื่อปรับปรุงตอเติมโบสถ หมูที่ 8  - 100,000 100,000 100,000 โบสถ 1 หลัง ประชาขนหมู 8 กองชาง

วัดสวางอารมณ หมูที่ 8 ใหใชงานอยางมี (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีสถานที่ประกอบ

ประสิทธิภาพ กิจกรรมทางศาสนา

175

ผ 01

2. ยุทธศาสตรบานเมืองนาอยู

2.1 แผนเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

541 กอสรางศาลาริมทาง เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 10 - 150,000 150,000 150,000 ศาลา 3 หลัง ประชาขนหมู 10 กองชาง

หมูที่ 7,10,16 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีสถานที่พักผอน

และกิจกรรมตางๆ

542 กอสรางหองน้ําสาธารณะ เพื่อใหมีหองน้ําใชในปาชาหมูที่ 11 - 50,000 50,000 50,000 หองน้ํา 1 หอง ประชาชนมีหองน้ํา กองชาง

ในปาชา หมูที่ 11     (อบต.)     (อบต.)     (อบต.) ในปาชาไวใช

543 กอสรางศาลาปาชาหมูที่ 3,8 เพื่อใหมีสถานที่ประกอบ หมูที่ 3 - 100,000 100,000 100,000 ศาลา 2 หลัง ประชาขนหมู 3 กองชาง

กิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่ประกอบ

กิจกรรมตางๆ

544 กอสรางศาลาประชาคม เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 11 - 300,000 300,000 300,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 11 กองชาง

หมูที่ 11 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  มีสถานที่พักผอน

และกิจกรรมตางๆ

545 กอสรางเมรุเผาศพ เพื่อใหมีเมรุเผาศพ หมูที่ 11 - 50,000 50,000 50,000 เมรุเผาศพ มีเมรุเผาศพ กองชาง

หมูที่ 11 (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 หลัง

546 ปรับปรุงซอมแซมเครื่องเสียง เพื่อใหประชาชนรับ หมูที่ 12  - 50,000 50,000 50,000 เครื่องเสียง ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

หอกระจายขาวของบาน ขาวสารอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) หอ กระจาย ขาวสารอยางทั่วถึง

นาดอกไม หมูที่ 12  ขาว1 ชุด

547 ติดตั้งระบบ WIFI หมูบาน เพื่อใหประชาชนรับขอมูลหมูที่ 12  -  - 100,000  - หมูที่ 12 ประชาชนรับขอมูล สํานักปลัด

หมูที่ 12 ขาวสารอยางทั่วถึง (อบต.) ขาวสารอยางทั่วถึง

548 กอสรางศาลาประชาคม เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 15 - 50,000 50,000 50,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 15 กองชาง

หมูที่ 15 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีสถานที่พักผอน

และกิจกรรมตางๆ
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549 กอสรางศาลาริมเขื่อน เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่ 6  - 50,000 50,000 50,000 ศาลา 1 หลัง ประชาขนหมู 6 กองชาง

 หมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีสถานที่พักผอน

และกิจกรรมตางๆ

550 จัดหาหรือซอมแซมระบบ เพื่อใหประชาชนรับ หมูที่ 1-16  - 200,000 200,000 200,000 เครื่องเสียง ประชาชนไดรับ กองชาง

ประชาสัมพันธภายใน ขาวสารอยางทั่วถึง (อบต.) (อบต.) (อบต.) หอ กระจาย ขาวสารอยางทั่วถึง

ตําบลทาจําปา  ขาว1 ชุด

551 ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ เพื่อใหมีสถานที่พักผอน หมูที่  6  -  -   - 200,000  1 แหง ประชาขนหมู 6 กองชาง

อางเก็บน้ําหวยขี้หมู หมูที่  6 และกิจกรรมตางๆ (อบต.) มีสถานที่พักผอน

และกิจกรรมตางๆ

552 กอสรางโรงจอดรถในบริเวณ มีสถานที่จอดรถในบริเวณขนาดรถ 8 คัน  - 250,000 250,000 250,000 มีสถานที่จอด พนักงานและประ กองชาง

ที่ทําการองคการบริหาร ที่ทําการองคการบริหาร พรอมเทพื้น คสล. (อบต.) (อบต.) (อบต.) รถที่มั่นคงแข็ง ชาชนมีสถานที่

สวนตําบลทาจําปา สวนตําบลทาจําปา แรง จอดรถอยางเพียงพอ

อยางเพียงพอ

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

223 240 233

#VALUE! #VALUE! #VALUE!

496 544 537
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตรกาพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 



ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตรการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตรการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม

3.1   แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับ เพื่อเปนทุนการศึกษา  โรงเรียนในตําบล      - 100,000 100,000 100,000 นักเรียน นักเรียนมีทุน กอง

นักเรียนที่ยากจน ดอยโอกาส ใหกับนักเรียน  ทาจําปาทุกโรงเรียน  (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 9 แหง ในการศึกษาตอไป การศึกษา

ที่ขาด แคลนดอยโอกาส และทํากิจกรรมตางๆ

2 สนับสนุนคอมพิวเตอร เพื่อใหมีคอมฯใชใน นักเรียน/เด็กในเขต  - 200,000 200,000 200,000 นักเรียน มีคอมพิวเตอร กอง

เพื่อการเรียนการสอน การเรียนการสอนเพียงพอ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 9 แหง เพียงพอสําหรับ การศึกษา

3 จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียน/เด็กได โรงเรียน 8 แหง     - 30,000 30,000 30,000 นักเรียน นักเรียน/เด็กไดรับ กอง

มอบ ในวันเด็ก เขารวมกิจกรรมวันเด็ก ศูนยฯ  8  แหง (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน วัสดุ การเรียน การศึกษา

16 แหง การสอน

4 อุดหนุนการเขาคายลูกเสือ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู นักเรียนในเขต  - 20,000 20,000 20,000 นักเรียน นักเรียนมีความ กอง

กิจกรรมกลางแจง ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 8 แหง สามัคคี ในหมูคณะ การศึกษา

5 จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหความสําคัญแกเด็กนักเรียนในเขต  - 100,000 100,000 100,000 นักเรียน เด็กไดเขารวม กอง

ซึ่งเปนอนาคตของชาติ ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 16 กิจกรรมวันเด็ก การศึกษา

6 สนับสนุนตามโครงการตาม เพื่อเปนการอุดหนุน นักเรียนในเขต  - 80,000 80,000 80,000 นักเรียน เปนการอุดหนุน กอง

ปรัชญาเศรษฐกิจ โรงเรียนในพื้นที่ตาม ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 9 แหง โรงเรียน ในพื้นที่ การศึกษา

พอเพียง โครงการตาม ตามโครงการตาม

ปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
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งบประมาณและที่มา



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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7 สงเสริมใหมีหองสมุดชุมชน เพื่อเสริมทักษะในการอานประชาชนทุกคน  - 10,000 10,000 10,000 1 แหง ประชาชนมีหอง กอง

ใหแกประชาชนในชุมชน (อบต.) (อบต.) (อบต.)      ตอ  1  ป สมุดชุมชนและ การศึกษา

หนังสืออานทั่วถึง

8 จัดตั้งศูนยอินเตอรเน็ตตําบล          ประชาชนมีชองทางในกา ประชาชนในตําบล   - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนไดมี กอง

สื่อสารเพิ่มมากขึ้น    ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ความรูในการสื่อสาร การศึกษา

เพิ่มขึ้น

9 สงเสริมสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสงเสริม สนับสนุน เด็กไดรับการสนับ  - 500,000 500,000 500,000 จํานวน 8 แหง สงเสริม สนับสนุน กอง

ในการศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยเด็กเล็กที่อยูในความ สนุนคใชจายในการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา

เล็ก สังกัดองคการบริหาร รับผิดชอบ ศึกษาในตําบล ที่อยูในความ

สวนตําบลทาจําปา ทาจําปา รับผิดชอบ

10 ปรับปรุงซอมแซม/ตอเติม เพื่อปรับปรุงซอมแซม 8 แหง  - 300,000 300,000 300,000 จํานวน 8 แหง มีอาคารเรียนที่ กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพียงพอตอจํานวน

ในความรับผิดชอบ ในความรับผิดชอบ เด็ก

11 ปรับปรุงซอมแซมศูนยพัฒนา เพื่อปรับปรุงซอมแซมศูน 1 แหง  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 1 แหง มีอาคารเรียนที่ กองชาง

เด็กเล็กบานทาจําปา หมูที่ 2 พัฒนาเด็กเล็กที่อยูใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เพียงพอตอจํานวน

ความรับผิดชอบ เด็ก

12 จัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน เพื่อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน 8 แหง  - 200,000 200,000 200,000 จํานวน 8 แหง นักเรียนมีวัสดุ กอง

การสอนใหกับศูนยพัฒนา การสอนใหกับศูนย (อบต.) (อบต.) (อบต.) สื่อการเรียนการสอน การศึกษา

เด็กเล็กที่อยูในความ พัฒนาเด็กเล็ก อยางเพียงพอ

รับผิดชอบ
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13 จางนักเรียน นักศึกษาปฎิบัติ เพื่อสรางรายไดใหแก นักศึกษาปฎิบัติงาน  - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนในเขต นักเรียนมีรายได กอง

งานในชวงปดภาคเรียน นักเรียน นักศึกษา ในชวงปดภาคเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา ระหวางปดภาคเรียน การศึกษา

และวันหยุด และวันหยุด

14 กอสรางสนามเด็กเลน เพื่อใหเด็กได หมูที่ 5  - 200,000 200,000 200,000 เด็กมีสนาม นักเรียนมี กอง

ภายในหมูบานทาดอกแกว มีสนามเด็กเลน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเลน สนามเด็กเลน การศึกษา

หมูที่ 5 ภายในหมูบาน

15 พัฒนาศักยภาพนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีศักยภาพนักเรียนในตําบล  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 1 แหง นักเรียนในตําบล กอง

เพิ่มขึ้น ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา มีศักยภาพ การศึกษา

เพิ่มขึ้น

16 สนับสนุนกิจกรรมนักเรียน เพื่อใหนักเรียนรวมกิจกรรนักเรียนในตําบล  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 8 แหง นักเรียนมีกิจกรรม กอง

ใหนักเรียนออกกําลังกาย การออกกําลังกาย ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) รวมกันภายในตําบล การศึกษา

ในตําบลทาจําปา

17 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน                      เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน 8 แหง  - 20,000 20,000 20,000 จํานวน 8 แหง ศูนยพัฒนาเด็ก กองชาง

 – ภายนอกศูนยพัฒนาเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีภูมิทัศนภายใน– 

ในความรับผิดชอบ ในความรับผิดชอบ ภายนอกที่สวยงาม

18 กอสรางรั้วรอบศูนยพัฒนา เพื่อใหมีรั้วรอบศูนย 1 แหง  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน 2 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กองชาง

เด็กเล็ก  ในพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนาเด็กเล็กที่อยู (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีรั้วรอบและสราง

ศพด.บานดอนแดง ในความผิดชอบ ความปลอดภัย    

ใหกับเด็ก
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19 ติดมุงลวดศูนยพัฒนา เพื่อใหมีมุงลวดศูนยพัฒน8 แหง  - 80,000 80,000 80,000 จํานวน 8 แหง มีมุงลวดศูนยพัฒนา กองชาง

เด็กเล็กบานดอนแดง เด็กเล็กที่อยูใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเล็กที่อยูในความ

ความผิดชอบ รับผิดชอบ

20 จัดหาอุปกรณเด็กเลน ใหเด็กมีอุปกรณเพื่อ 1 แหง  - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 8,15 เด็กมีอุปกรณเพื่อ กอง

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เสริมพัฒนาของเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) เสริมพัฒนาของ การศึกษา

บานดอนแดง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยู เด็กศูนยพัฒนา

ในความผิดชอบ เด็กเล็กที่อยู

ในความผิดชอบ

21 โครงการสนับสนุนคา เพื่อสนับสนุนศูนย 8 แหง  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน 8 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

สาธารณูปโภค  -สาธารณูปการ พัฒนาเด็กเล็กในความ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในความรับผิดชอบไ การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  รับผิดชอบไดรับการ ดรับการสนับสนุน

ในความรับผิดชอบ สนับสนุนคาสาธาร คาสาธารณูปโภค- 

ณูปโภค–สาธารณูปการ สาธารณูปการ

22 ปรับปรุงซอมแซมรั้วรอบ เพื่อปรับปรุงซอมแซม 1 แหง  - 30,000 30,000 30,000 นักเรียน ศูนยพัฒนาเด็ก กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รั้วรอบศูนยพัฒนาเด็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) จํานวน 40 คน เล็กมีรั้วรอบ 

บานหวยพระ เล็กความรับผิดชอบที่ และสรางความ

อยูในความรับผิดชอบ ปลอดภัยใหกับเด็ก

23 โครงการการเตรียมความพรอม เพื่อใหมีความพรอมจาก นักเรียน  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง พัฒนาการที่ดี กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) สมวัยทั้งสี่ดาน การศึกษา

พัฒนาการที่ดีสมวัยทั้ง พัฒนาการที่ดีสมวัยทั้ง

สี่ดาน สี่ดาน
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24 โครงการสนับสนุนเด็กเล็ก เด็ก เปนผูมีคุณธรรม นักเรียน  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง เด็ก เปนผูมีคุณธรรม กอง

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จริยธรรม คุณลักษณะ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) จริยธรรม คุณลักษณะการศึกษา

 เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงค ที่พึงประสงค

คุณลักษณะที่พึงประสงค

25 สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีบรรยากาศ ปลอดภัย นักเรียน  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง มีบรรยากาศ กอง

มีบรรยากาศ ปลอดภัย เหมาะสมกับการเรียนรู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลอดภัยเหมาะสม การศึกษา

เหมาะสมกับการเรียนรู ของเด็กเล็ก กับการเรียนรู

ของเด็กเล็ก ของเด็กเล็ก

26 เกิดการบริหารจัดการแบบ เพื่อมีสวนรวมระหวางศูนนักเรียน  - 50,000 50,000 50,000 8 แหง เพื่อมีสวนรวม กอง

มีสวนรวมระหวางศูนย พัฒนาเด็กเล็กับชุมชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ระหวางศูนยพัฒนา การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน เด็กเล็กกับชุมชน
27 โครงการจัดสรางหองสมุด เพื่อสรางสังคมแหงการ 1 แหง  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก มีหองสมุดเพื่อ กอง

จังหวัดนคพนม เด็กและเยาวชนคนไทย (อบต.) (อบต.) (อบต.) คนไทย ตลอดชีวิตใหแก

เด็กเยาวชนคนไทย

28 โครงการคายคุณธรรม เพื่อใหเด็ก เปนผูมีคุณธรร 1 แหง  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก เด็ก เปนผูมีคุณธรรม กอง

จริยธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเยาวชน จริยธรรม คุณลักษณะการศึกษา

ที่พึงประสงค คนไทย ที่พึงประสงค

29 โครงการมหกรรมการศึกษา เพื่อสรางสังคม ศพด. 8 แหง  - 60,000 60,000 60,000 จํานวน 8 แหง มีการเรียนรู กอง

ศูนยพัฒนาเด็ก แหงการเรียนรูการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย การศึกษา

ศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก
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30 โครงการทฤษฎีใหมเศรษฐกิจ เพื่อทฤษฎีใหมเศรษฐกิจ 1 แหง  - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเด็ก เปนการอุดหนุน กอง

พอเพียง พอเพียง (อบต.) (อบต.) (อบต.) และเยาวชน โรงเรียน ในพื้นที่ การศึกษา

คนไทย ตามโครงการตาม

เพื่อทฤษฎีใหม

เศรษฐกิจ พอเพียง 

31 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหนักเรียนไดบริโภค โรงเรียน /  - 1,112,300 1,112,300 1,112,300 จํานวน เด็กในเขตพื้นที่ กอง

ในการบริหารสถานศึกษา อาหารครบ 5  หมู ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     (อบต.) (อบต.) (อบต.) 18 แหง ตําบลทาจําปา การศึกษา

สนับสนุนงบประมาณ ไดรับสารอาหาร

อาหารกลางวัน รบ 5 หมู

32 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสรางสังคม ศพด. 8 แหง  - 385,900 385,900 385,900 จํานวน 8 แหง มีการเรียนรู กอง

ในการบริหารสถานศึกษา แหงการเรียนรูการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย การศึกษา

สนับสนุนคาจีดการเรียน ศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก

การสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(รายหัว)

33 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กศพด. ศพด. 8 แหง  - 40,000 40,000 40,000 จํานวน 8 แหง มีการเรียนรู กอง

ในการบริหารสถานศึกษา และมีหนังสือเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย การศึกษา

สําหรับคาใชจายในการ ที่ครบถวน พัฒนาเด็ก

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา และมีหนังสือเรียน

เด็กเล็ก ( คาหนังสือเรียน) ที่ครบถวน
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34 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กศพด. ศพด. 8 แหง  - 40,000 40,000 40,000 จํานวน 8 แหง มีการเรียนรู กอง

ในการบริหารสถานศึกษา และมีอุปกรณการเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย การศึกษา

สําหรับคาใชจายในการ ที่ครบถวน พัฒนาเด็ก

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา และมีอุปกรณการ

เด็กเล็ก ( คาอุปกรณการเรียน ) เรียนที่ครบถวน

35 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อใหเด็กศพด. ศพด. 8 แหง  - 46,800 46,800 46,800 จํานวน 8 แหง นักเรียน ศพด. กอง

ในการบริหารสถานศึกษา และมีเครื่องแบบนักเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีเครื่องแบบนักเรียน การศึกษา

สําหรับคาใชจายในการ ที่ครบถวน ที่ถูตอง

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (คาเครื่องแบบนักเรียน)

36 โครงการสนับสนุนคาใชจาย เพื่อสรางสังคม ศพด. 8 แหง  - 70,000 70,000 70,000 จํานวน 8 แหง มีการเรียนรู กอง

ในการบริหารสถานศึกษา แหงการเรียนรูการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) การศึกษาศูนย การศึกษา

สําหรับคาใชจายในการจัดการ ศึกษาศูนยพัฒนาเด็ก พัฒนาเด็ก

ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

(คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน)

37 โครงการการพัฒนา เพื่อเตรียมความพรอมเปน 1 แหง  - 20,000 20,000 20,000  1 แหง มีความพรอมเปน กอง

โรงเรียนเพื่อเตรียม โรงเรียนแมขายตาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) โรงเรียนแมขายตาม การศึกษา

ความพรอมเปนโรงเรียน นโยบายควบรวม นโยบายควบรวม

แมขายตามนโยบายควบรวม โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดเล็ก หมูที่  10 โรงเรียนขนาดเล็ก 
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38 การจัดหาสื่อการเรียนการสอน เพื่อใหมีการจัดสื่อ โรงเรียน /  - 50,000 50,000 50,000 โรงเรียน / เพื่อใหมีการจัดสื่อ กอง

ใหทันสมัย หมูที่  10 การเรียนการสอนให ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนาเ การเรียนการสอน การศึกษา

ทันสมัย ด็กเล็ก ที่ทันสมัย 

39 จัดหาน้ําดื่มสะอาดใหโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีน้ําที่ โรงเรียน /  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน นักเรียนไดดื่มน้ํา กอง

/ศพด.ในพื้นที่ตําบลทาจําปา สะอาดดื่ม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    (อบต.) (อบต.) (อบต.) 18 แหง สะอาดถูกสุขลักษณะ การศึกษา

40 สงเสริมการจัดประสบการณ เพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา โรงเรียน /  - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน / ผูเรียนไดพัฒนา กอง

การเรียนรูที่เนนผูเรียน ความสามารถตางๆ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนา ความสามารถตางๆ  การศึกษา

เปนสําคัญ ตามศักยภาพของตน เด็กเล็ก ตามศักยภาพของตน

41 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน /  - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียน / ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหลักสูตรปฐมวัยใชใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศูนยพัฒนา มีหลักสูตรปฐมวัยใช

การพัฒนาผูเรียน เด็กเล็ก ในการพัฒนาผูเรียน การศึกษา

42 สงเสริมสุขภาพอนามัยเด็ก  เพื่อใหเด็กนักเรียนได โรงเรียน /  - 100,000 100,000 100,000 ศูนยพัฒนา เด็กนักเรียนได กอง

ปฐมวัย รับการตรวจสุขภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    (อบต.) (อบต.) (อบต.) เด็กเล็ก รับการตรวจสุขภาพ การศึกษา

4,835,000 4,835,000 4,785,000

42 42 42
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1 จัดประเพณีแขงเรือ เพื่อสงเสริมการ ประชาชนในตําบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 16 เพิ่มจํานวน กอง

 ทองเที่ยว ในตําบล ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน นักทองเที่ยวใหมา การศึกษา

ทาจําปาและอนุรักษ เที่ยวในตําบล

ประเพณีทองถิ่น ทาจําปาและ

อนุรักษประเพณี

ทองถิ่น

2 สงเสริมการจัดทําเรือไฟบก เพื่อสืบสานวัฒนธรรม หมูที่ 7,8,9,10,11, 20,000 20,000 20,000 20,000 หมูที่ 7,8,9, ไดอนุรักษประเพณี กอง

 หมูที่ 7,8,9,10,11,12, และประเพณีทองถิ่น 12,13,14,15,16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) 10,11,12, ทองถิ่น ใหสืบตอถึง การศึกษา

13,14,15,16 ใหสืบตอไป 13,14,15,16 รุนลูก – หลาน

3 สงเสริมสนับสนุนการจัดทํา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแล หมูที่ 1,2,3,4,5,6 50,000 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 1-6 ไดอนุรักษประเพณี กอง

เรือไฟโบราณ หมูที่ 1-6 ประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น ใหสืบตอถึง การศึกษา

ใหสืบตอไป รุนลูก – หลาน

4 โครงวันผูสูงอายุ /วันสงกรานต เพื่อสืบสานวัฒนธรรมแล ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้นไป 100,000 100,000 100,000 100,000 ผูสูงอายุ 60 ป ไดอนุรักษประเพณี กอง

ประเพณีทองถิ่นใหสืบตอ เขารวมกิจกรรม (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ขึ้นไป ทองถิ่น ใหสืบตอถึง การศึกษา

16 หมูบาน รุนลูก – หลาน

5 ปรับปรุง/ซอมแซมศูนย เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ หมู 14 - 100,000 - - หมู 14 มีสถานที่สําหรับ กองชาง

วัฒนธรรม ไทโส หมู 14 ศึกษาประเพณีไทโส (อบต.) ศึกษาประวัติและ

ความเปนมาของไทโส

6 สงเสริมประเพณีเขาพรรษา- เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชนหมู 50,000 50,000 50,000 50,000 1  ครั้ง  ตอ  1  ปไดรับการสงเสริม สํานักปลัด

ออกพรรษา หมูที่ 1 - 16 ประเพณีเขาพรรษา ที่ 1 - 15 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประเพณีเขาพรรษา-

 -ออกพรรษา ออกพรรษา
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7 กอสรางพิพิธภันฑหลวงปูสนธิ์ เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ ประชาชนหมู 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนหมู มีสถานที่สําหรับ กองชาง

ศึกษาประวัติและ ที่ 1 - 16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ 1 - 16 ศึกษาประวัติและ

ความเปนมาของหลวง ความเปนมาของ

ปูสนธ หลวงปูสนธ

8 จัดตั้งสํานักงานพุทธสมาคม เพื่อเปนการสงเสริมพุทธ ประชาชนในตําบล 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนหมู ไดพัฒนาศักยภาพ กอง

และสมาคมผูสูงอายุ สมาคมและสมาคมผูสูงอาทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ 1 - 16 เพิ่มมากขึ้น การศึกษา

จังหวัดนครพนม จังหวัดนครพนม

9 สงเสริม สนับสนุนงาน เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชนหมูที่1,2,3 70,000 70,000 70,000 70,000 1 ครั้ง ไดสืบสานขนบ กอง

ประเพณีแหรูปเหมือน สนับสนุนงานประเพณี 4,5,6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ตอ  1  ป ธรรมเนียม การศึกษา

หลวงปูสนธิ์  หลวงปูแกว ประเพณีทองถิ่น

  หลวงปูอุทา , หลวงปูแดง

 หมู 1,2,3,4,5,6

10 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อเปนการสงเสริม ประชาชน 15 หมูบา 50,000 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานขนบธรรม กอง

วัฒนธรรมทองถิ่นภายใน สนับสนุนประเพณี (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป เนียมประเพณีทองถิ่น การศึกษา

ตําบลทาจําปา ทองถิ่นตําบลทาจําปา

11 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู7,8,9, 20,000 20,000 20,000 20,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

ไทโส หมู 7,8,9,14,15,16 งานประเพณีทองถิ่น 14,15,16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

12 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู 3,4 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

บุญเดือน 3   หมู 3,4 งานประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

13 สนับสนุนประเพณีแขงเรือ เพื่อสงเสริม สนับสนุน   ประชาชน 16 หมูบา 10,000 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

  หมู 5,6  งานประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา
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14 สงเสริมประเพณีบุญขาวจี่ เพื่อสงเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู 9  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง ไดสืบสานงาน กอง

หมูที่ 9 งานประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

15 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู   - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

 เหยา หมู 7,8,9,14,15,16 งานประเพณีทองถิ่น 7,8,9,14,15 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

16 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน   ประชาชนหมู  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

เลี้ยงปูตา หมู 8,12,14,15  งานประเพณีทองถิ่น 12,14,15 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

17 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน    ประชาชนหมู  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง ไดสืบสานงาน กอง

ทอดตน หมู 10,11,13 งานประเพณีทองถิ่น 10,11,13 (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

18 สงเสริม สนับสนุนประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน   ประชาชน  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

ลอยกระทงหมู 11  งานประเพณีทองถิ่น หมู 11 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

19 สงเสริมสนับสนุนประเพณีบุญ เพื่อสงเสริม สนับสนุน   ประชาชน  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

เดือน 4  หมู 14  งานประเพณีทองถิ่น หมู 14 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

20 สงเสริมประเพณีบุญมหาชาติ เพื่อสงเสริม สนับสนุน     16 หมูบาน  - 50,000 50,000 50,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

พระเวชสัญดร งานประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

21 สงเสริม สนับสนุน เพื่อสงเสริม สนับสนุน   หมูที่ 10  - 10,000 10,000 10,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

ประเพณีญอ  งานประเพณีทองถิ่น (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

22 โครงการสืบสานประเพณี เพื่อสงเสริม สนับสนุน   จํานวน 16  - 30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง  ไดสืบสานงาน กอง

บุญเดือน 4 พระธาตุทาอุเทน  งานประเพณีทองถิ่น หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตอ  1  ป ประเพณีทองถิ่น การศึกษา

23 โครงการลานวัฒนธรรมตําบล เพื่อสงเสริมใหมีลาน มีลานวัฒนธรรม  - 30,000 30,000 30,000  - มีสถานที่จัดกิจ กอง

วัฒนธรรมตําบล ตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) กรรมตางๆในตําบล การศึกษา

990,000 890,000 890,000

23 22 22 188
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4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดลอม / และการทองเที่ยว



4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 รณรงค อบรมการอนุรักษ เพื่อใหประชาชนอนุรักษ ประชาชนในตําบล  - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน 16 ประชาชนอนุรักษ สํานักปลัด

ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและ ทาจําปา (อบต.) (อบต. (อบต. หมูบาน พันธไมธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมมากขึ้น

2 ปลูกตนไมริมทาง /สวน เพื่อสรางความสมดุล         จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น   - 30,000 30,000 30,000 จํานวน  จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น  สํานักปลัด

สาธารณะ ใหธรรมชาติ จํานวน  1,000  ตน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ตน เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

 ฝนตกตองตาม

ฤดูกาล

3 ปลูกปาในพื้นที่สาธารณะ เพื่อสรางความสมดุล        จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น   - 30,000 30,000 30,000 จํานวน  จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

ประโยชน หมูที่ 4  ใหธรรมชาติ จํานวน  1,000  ตน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ตน เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

ฝนตกตองตาม

ฤดูกาล

4 ทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระ เพื่อใหประชาชน 1 ครั้ง  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนไมตัดไม กอง

เกียรติจิตอาสาสรางปารักษน้ํา อนุรักษทรัพยากรธรรม  ตอ 1 ป (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ทําลายปาและ การศึกษา

ชาติและสิ่งแวดลอม ปลูกปาเพิ่มมากขึ้น

5 ปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ เพื่อสรางความสมดุล        จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน  จํานวนตนไมเพิ่มขึ้น สํานักปลัด

สาธารณะ หมูที่ 4  ใหธรรมชาติและอนุรักษ จํานวน 1,000 ตน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1,000  ตน   เพิ่มพื้นที่สีเขียว  

สมุนไพรใหคงอยู ฝนตกตองตาม

ฤดูกาลและพืช

สมุนไพรคงอยู
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4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

6 ปรับปรุงภูมิทัศนภายใน เพื่อใหหมูบานมีความเปน16 หมูบาน  - 20,000 20,000 20,000 ภูมิทัศนภายใน สํานักปลัด

หมูบานสรางหนาบาน ระเบียบและสวยงาม (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบานมีความเปน

สวยหลังบานสวน ระเบียบและสวยงาม

ภายในตําบลทาจําปา

7 พัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อสงเสริมการ หมูที่ 16  -  - 100,000 100,000 หมูที่ 16 เพิ่มจํานวน กอง

ชลประทานริมบึง หมูที่ 16  ทองเที่ยว (อบต.) (อบต.) นักทองเที่ยวให การศึกษา

ในตําบลทาจําปา เขามาเที่ยวในตําบล

ทาจําปามากขึ้น

8 สงเสริม สนับสนุนปาดง เพื่อสงเสริม สนับสนุน      หมูที่ 12  - 30,000 30,000 30,000 1  ครั้งตอ ปาดงกระแสนให สํานักปลัด

กระแสนใหเปนสถานที่ ปาดงกระแสนใหเปน (อบต.) (อบต.) (อบต.)  1  ป เปนสถานที่

ทองเที่ยวเชิงนิเวศน สถานที่ทองเที่ยว ทองเที่ยวเชิงนิเวศน

เชิงนิเวศน

9 โครงการรักน้ํารักปารักษา เพื่อใหประชาชนอนุรักษ 1 ครั้ง  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนไมตัดไม กอง

แผนดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ  ตอ 1 ป (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ทําลายปาและ การศึกษา

สิ่งแวดลอม ปลูกปาเพิ่มมากขึ้น

10 เสนทางจักรยาน เพือสงเสริมการออก ประชาชน  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ สํานักปลัด

กําลังกายในการปน 16 หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน รางกายแข็งแรง

จักรยานภาย

ในตําบลทาจําปา #VALUE! 180,000 280,000 280,000

#VALUE! 310,000 410,000 390,000

8 9 10 10
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4.2  แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 ทําแนวกันไฟรอบปาชุมชน เพื่อปองกันไฟไหมปา ขนาดกวาง 4  เมตร  - 300,000 300,000 300,000 ยาว  ปองกันไฟไหมปา กองชาง

หางดอนยาว หมูที่ 2 และอนุรักษทรัพยากร ยาว  4,000 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) 4,000 เมตร และอนุรักษา

ธรรมชาติและสิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติ

แวดลอมและปองกันา สิ่งแวดลอมและไมมี

การบุกรุกปา การบุกรุกปา

2 ทําแนวกันไฟที่สาธารณะ เพื่อปองกันไฟไหมปาและยาว 5,000 เมตร - 300,000 300,000 300,000 ยาว ปองกันไฟไหมปา กองชาง

ประโยชน หมูที่ 8 อนุรักษ ทรัพยากร (อบต.) (อบต.) (อบต.) 5,000 เมตร และอนุรักษ

ธรรมชาติ และ ทรัพยากร     

สิ่งแวดลอมและ  ธรรมชาติและ

ปองกันการบุกรุกปา สิ่งแวดลอม   

และปองกัน

การบุกรุกปา

3 ทําแนวกันไฟรอบปาชา เพื่อปองกันไฟไหมปา ยาว 1,000  เมตร - 300,000 300,000 300,000 หมูที5่ ,6 ปองกันไฟไหมปา กองชาง

หมูที5่ ,6 และอนุรักษทรัพยากร  กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) และอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่ง ทรัพยากร

แวดลอมและปองกันา ธรรมชาติและ

การบุกรุกปา สิ่งแวดลอม  

 และปองกัน

การบุกรุกปา
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4.2  แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

4 กอสรางแนวกันไฟรอบปาชา เพื่อปองกันไฟไหมปา หมูที่ 11 - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 11 ปองกันไฟไหมปา กองชาง

หมูที่ 11 และอนุรักษ ทรัพยากร (อบต. (อบต. (อบต. และอนุรักษทรัพยา

ธรรมชาติและ กรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมและปอง สิ่งวดลอม  

กันการบุกรุกปา  และปองกัน

สิ่งแวดลอม การบุกรุกปา

5 ปรับปรุง/ซอมแซม เพื่อปองกันไฟไหมปา หมูที่ 12 - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 12 ปองกันไฟไหมปา กองชาง

แนวกันไฟปาชุมชน และอนุรักษ ทรัพยากร (อบต. (อบต. (อบต. และอนุรักษ

 ดงกระแสนหมูที่ 12 ธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและปอง และสิ่งแวดลอม

กันการบุกรุกปา และปองกัน

สิ่งแวดลอม การบุกรุกปา

6 กอสรางแนวกันไฟรอบ เพื่อปองกันไฟไหมปา ยาว 1,000  เมตร - 300,000 300,000 300,000 หมูที่ 14 ปองกันไฟไหมปา กองชาง

ดอนปูตา หมูที่ 14 และอนุรักษ ทรัพยากร กวาง 4 เมตร (อบต.) (อบต.) (อบต.) และอนุรักษ

ธรรมชาติและ ทรัพยากร ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมและปอง และสิ่งแวดลอม

กันการบุกรุกปา  และปองกัน

สิ่งแวดลอม การบุกรุกปา

7 สนับสนุนเฝาระวังปาชุมชน เพื่ออนุรักษปาดงกระ หมูที่ 12 - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 12 ปาไมไมถูกทําลาย สํานักปลัด

ดงกระแสน    หมูที่ 12        แสนเปนแหลงทอง (อบต.) (อบต.) (อบต.) และไมมีการบุกลุก

เที่ยวเชิงอนุรักษ ปาชุมชน
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4.2 แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

8 สํารวจ/ตรวจสอบแนวเขต เพื่อใหที่สาธารณะมี 16  หมูบาน  - 50,000 50,000 50,000 16  หมูบาน ที่สาธารณะมี สํานักปลัด

พื้นที่สาธารณะในตําบล แนวเขตที่ชัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) แนวเขตที่ชัดเจน

ทาจําปา

9 รังวัดเขตพื้นที่สาธารณะ เพื่อใหที่สาธารณะมี หมูที่  8  - 50,000 50,000 50,000 หมูที่  8 ที่สาธารณะมีแนวเขต สํานักปลัด

หวยทราย /ดอนปูตา /     แนวเขตที่ชัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ชัดเจน

ปาชา  หมูที่ 8

10 สํารวจพื้นที่สาธารณะหวยบอ เพื่อใหที่สาธารณะมีแนว หมูที่ 9  - 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 9 ที่สาธารณะมีแนวเขต สํานักปลัด

/หวยหลง  หมูที่ 9 เขตที่ชัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ชัดเจน

11 กอสรางแนวกันไฟ เพื่อปองกันไฟไหมปาและหมูที่  10 50,000 50,000 50,000 หมูที่  10 ปองกันไฟไหมปา กองชาง

รอบปาชา หมูที่  10 อนุรักษ ทรัพยากร (อบต.) (อบต.) (อบต.) และอนุรักษ

ธรรมชาติและ ทรัพยากร ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และ และสิ่งแวดลอม

ปองกันการบุกรุกปา  และปองกัน

การบุกรุกปา

12 ตรวจสอบแนวเขตที่ เพื่อใหที่สาธารณะมี หมู 9 ,11,12  - 50,000 50,000 50,000 หมู 9 ,11,12 ที่สาธารณะมีแนวเขต สํานักปลัด

สาธารณะประโยชน  แนวเขตที่ชัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ที่ชัดเจน

หมู 9, 11,12

#VALUE! 1,410,000 400,000 450,000

9 14 7 8
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4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดลอม / และการทองเที่ยว

4.2  แผนงานเคหะชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

13 แบงเขตปกครองหมูบาน เพื่อใหหมู 12 มีแนวเขต หมู 12  - 50,000 50,000 50,000 หมู 12 หมู 12 มีแนวเขต สํานักปลัด

นาดอกไม    หมู 12 ปกครองที่ชัดเจน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปกครองที่ชัดเจน

14 รังวัดออก นสล.ที่สาธารณะ เพื่อใหพื้นที่สาธารณะ            16  หมูบาน  - 50,000 50,000 50,000 15  หมูบาน พื้นที่สาธารณะ สํานักปลัด

เพิ่มเติมในตําบลทาจําปา ในตําบลทาจําปามี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในตําบลทาจําปา

ในแปลงที่ไมมี เอกสาร นสล. เอกสาร นสล. มีเอกสาร นสล. 

15 กอสรางแนวกันไฟภายใน เพื่อปองกันไฟไหมปา               หมูที่ 1-16  - 100,000 100,000 100,000 หมูที่ 1-16 ปาไมไมถูกทําลาย สํานักปลัด

ตําบลทาจําปา และอนุรักษ ทรัพยากร (อบต.) (อบต.) (อบต.) และไมมีการบุกลุก

ธรรมชาติ   ปาชุมชน

#VALUE! 1,740,000 1,740,000 1,740,000

9 15 15 15
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4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดลอม / และการทองเที่ยว

4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 กอสรางที่ทิ้งขยะ/กําจัดขยะ เพื่อใหมีสถานที่ทิ้งขยะ      จํานวน 1 แหง  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน 1 แหง พื้นที่ในหมูบาน กองชาง

ในตําบลทาจําปา ที่เหมาะสม  (อบต.) (อบต.) (อบต.) สะอาด  

2 จัดระบบการกําจัดขยะภายใน เพื่อใหมีที่ทิ้งขยะใหเปน 16 หมูบาน  - 100,000 100,000 100,000 16 หมูบาน ทุกหมูบานมีการ  สํานักปลัด

หมูบานทุกหมูบานในตําบล ระเบียบ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กําจัดขยะอยาง

ทาจําปา เปนระบบ

3 จัดหาถังขยะใหทุกหมูบาน                เพื่อใหมีการกําจัดขยะ จัดซื้อถังขยะให  - 150,000 150,000 150,000 16 หมูบาน ทุกหมูบานมีถังขยะ สํานักปลัด

ในตําบลทาจําปา ทุกหมูบาน เพียงพอทุกหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชอยางเพียงพอ

ทุกหมูบาน

4 จัดหาเคมีภัณฑสําหรับกําจัด เพื่อปองกันโรคติดตอ บอขยะของ  - 80,000 80,000 80,000 บอขยะจํานวน มีการปองกันโรคโรค สํานักปลัด

และฝงกลบขยะมูลฝอย และปองกันแหลงเพาะ  อบต. ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 2 บอ ติดตอและปองกัน

พันธโรค แหลงเพาะพันธ

5 โครงการจังหวัดนครพนม เพื่อสรางวินัยคนในเขต ประชาชนในเขต  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนมีวินัย สํานักปลัด

สะอาด รักษาความสะอาด จังหวัดนครพนม (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตจังหวัด คนในเขตตําบล

ในบานเมือง นครพนม จังหวัดนครพนม

รักษาความ

สะอาดในบานเมือง

6 โครงการตําบลทาจําปา เพื่อสรางวินัยคนในเขต ประชาชนในเขต  - 40,000 40,000 40,000 ประชาชน ประชาชนมีวินัย สํานักปลัด

สะอาด คนในชาติมีสุข ตําบลทาจําปา รักษา ตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในเขตตําบล คนในเขตตําบล

สะอาดในบานเมือง
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4.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

7 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ เพื่อใหมีสถานที่ทิ้งขยะ หมูที่ 1 - 16  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมูที่ 1-16 ทุกหมูบานมีการ สํานักปลัด

ในเขตตําบลทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) กําจัดขยะอยางเปน

ระบบ  

8 กอสรางอาคารคัดแยกขยะ เพื่อใหมีการคัดแยก หมูที่ 4 - - 50,000 50,000 หมูที่ 4 ประชาชนมีวินัยคน สํานักปลัด

ชุมชน หมูที่ 4 ขยะกําจัดขยะใน (อบต.) (อบต.) ในเขตตําบล

หมูบาน ทาจําปารักษาความ

สะอาดในบานเมือง

0 1,520,000 1,570,000 1,570,000 4,660,000

7 7 8 8 30
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4. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ / สิงแวดลอม / และการทองเที่ยว

4.4  แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงานงบประมาณและที่มา



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 จัดประเพณีไหลเรือไฟโบราณ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนในตําบล  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน 1 6 เพิ่มจํานวนนัก กอง

หมู 1 - 16  ในตําบลทาจําปา ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูบาน ทองเที่ยวใหเขามา การศึกษา

เที่ยวในตําบล

ทาจําปามากขึ้น

2 สนับสนุนประเพณีแขงเรือ เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ประชาชนในตําบล  - 100,000 100,000 100,000 1  ครั้งตอ  เพิ่มจํานวน กอง

 ในตําบลทาจําปา ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1  ป นักทองเที่ยวให การศึกษา

เขามาเที่ยวในตําบล

ทาจําปามากขึ้น

0 150,000 150,000 150,000

2 2 2 2
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ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5.1    แผนงานสรางความเขมแข็งของขุมชน



ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

1 สงเสริมอาชีพสําหรับประชาชน เพื่อใหประชาชนมีความรู เกษตรกร  - 80,000 80,000 80,000 รุนละ ประชาชนที่เขารับ กอง

ในตําบลทาจําปา ความสามารถฝกเปน รุนละ 30 คน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 30 คน การอบรมไดรับ สวัสดิการ

อาชีพได ความรูเพื่อประกอบ สังคม

อาชีพ

2 ฝกอบรมการจัดทําปุยชีวภาพ       เพื่อใหเกษตรกรลดการใชมีที่สําหรับ  - 80,000 80,000 80,000 จํานวน  ประชาชนลดภาระ กอง

ภายในตําบลทาจําปา ปุยเคมี การจัดทําปุยชีวภาพ  (อบต.) (อบต.) (อบต.) 100 คน คาใชจายในการซื้อ สวัสดิการ

ภายในตําบลทาจําปา ปุยเคมี สังคม

3 สนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อใหกลุมอาชีพมีความรูหมูที่ 1,2  - 100,000 100,000 100,000 หมูที่ 1,2 เพื่อใหประชาชนมี กอง

เลี้ยงปลากระชัง หมูที่ 1,2 การเลี้ยงปลากระชัง (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรูความสามารถ สวัสดิการ

ฝกเปนอาชีพได สังคม

4 สนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อใหกลุมอาชีพมีความรูหมูที่ 2,3,4  - 100,000 100,000 100,000 หมูที่ 2,3,4 เพื่อใหประชาชนมี กอง

ปลารา หมูที่ 2,3,4 การทําปลารา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ความรูความสามารถ สวัสดิการ

ฝกเปนอาชีพได สังคม

5 สนับสนุนกลุมเพาะเห็ด เพื่อใหกลุมอาชีพมีเงินทุนหมูที่  3,4,5,6  - 80,000 80,000 80,000 หมูที่  3,4,5,6 ในกลุม เพื่อลดคา กอง

หมูที่  3,4,5,6 ในการประกอบกิจการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ใชจายในครัวเรือน สวัสดิการ

กลุม สังคม

198

 ผ 01

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

5.1    แผนงานสรางความเขมแข็งของขุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 จะไดรับ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

งบประมาณและที่มา



6 สนับสนุนงบประมาณฝก เพื่อใหกลุมอาชีพมีเงินทุนกลุมอาชีพภายใน  - 100,000 100,000 100,000 หมู  1-16 มีเงินทุนหมุนเวียน กอง

อบรมและศึกษาดูงาน ในการประกอบกิจการกลุตําบลทาจําปา  (อบต.) (อบต.) (อบต.) ในกลุม เพื่อลดคา สวัสดิการ

ใหกลุมอาชีพตางๆภายใน หมู  1-16 ใชจายในครัวเรือน สังคม

ตําบลทาจําปา

7 พัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมอาชี   16 หมูบาน  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบาน กลุมอาชีพในตําบล กอง

ตางๆ  หมูที่ 1 - 16    16  หมูบานในตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปามีศักยภาพ สวัสดิการ

ทาจําปา เพิ่มขึ้น สังคม

8 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ  หมูที่ 15  - 40,000 40,000 40,000 หมูที่ 15 กลุมอาชีพในตําบล กอง

จักสาน หมูที่ 15 กลุมอาชีพหมูบานใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปามีศักยภาพ สวัสดิการ

ตําบลทาจําปา เพิ่มขึ้น สังคม

9 สนับสนุนกองทุนเกษตรกร เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุม หมูที่ 6  - 20,000 20,000 20,000 หมูที่ 6 กลุมเกษตรกรมี กองสวัสดิ

หมูที่ 6 เกษตรกรในหมูที่ 6 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น การสังคม

10 สงเสริมกลุมอาชีพสับปะรด เพื่อใหกลุมอาชีพมีความรูหมูที่ 7,14  - 40,000 40,000 40,000 หมูที่ 7,14 อาชีพมีความรู กอง

แปรรูป หมูที่ 7,14 เรื่องการ แปรรูป (อบต.) (อบต.) (อบต.) เรื่องการแปรรูป สวัสดิการ

สับปะรด ที่ถูกวิธี สับปะรด ที่ถูกวิธี สังคม

11 อบรมการผลิตเชื้อ เพื่อปองกันโรคระบาด  หมูที่ 9  -  - 40,000 40,000  หมูที่ 9 มีการปองกันโรค กอง

ไตรโคเดอมาร  เพื่อปองกัน (อบต.) (อบต.) ระบาด สวัสดิการ

โรคระบาด   หมูที่ 9 สังคม

12 สนับสนุนพันธุปลาพรอม เพื่อสงเสริมกลุมเลี้ยงปลาหมูที่ 10  - 20,000 20,000  - หมูที่ 10 กลุมอาชีพในตําบล กอง

อาหารปลา หมูที่ 10 ในหมูบาน (อบต.) (อบต.) ทาจําปามีศักยภาพ สวัสดิการ

เพิ่มขึ้น สังคม
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5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
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งบประมาณและที่มา



13 สนับสนุนอนุรักษไกพันธุ เพื่อสงเสริมกลุมเลี้ยงไก หมูที่ 10  - 20,000 20,000 20,000 1 หมูบาน กลุมอาชีพในตําบล กอง

พื้นเมือง หมูที่ 10 พันธุพื้นเมืองในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา มีศักยภาพ สวัสดิการ

เพิ่มขึ้น สังคม

14 สนับสนุนจัดทําปุยชีวภาพ           เพื่อใหเกษตรกรลดการ หมูที่ 4,6,11,13  - 20,000 20,000 20,000 หมูที่ 4 ประชาชนลดคา กอง

หมู 3,4,6,11,13 ใชปุยเคมี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ,6,11,13 ใชจายในการซื้อ สวัสดิการ

ปุยเคมี สังคม

15 สงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสุกร เพื่อสงเสริมกลุมสุกรใน หมูที่ 11,15   - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 11,15  กลุมอาชีพในตําบล กอง

หมูที่ 11,15  หมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา มีศักยภาพ สวัสดิการ

ในการเลี้ยงสุกร สังคม

16 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 11   - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 11  กลุมอาชีพในตําบล กอง

ทําขนมจีน ทําขนมจีน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา มีศักยภาพ สวัสดิการ

ในการทําขนมจีน สังคม

17 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ หมูที่ 11   - 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 11  กลุมอาชีพในตําบล กอง

เลี้ยงปลาในบอดิน เลี้ยงปลาในบอดิน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา มีศักยภาพ สวัสดิการ

ในการเลี้ยงปลา สังคม

18 สนับสนุนสงเสริมเลี้ยง เพื่อสงเสริมกลุมโค- 16 หมูบาน  - 300,000 300,000 300,000 โคแมพันธุ ประชาชนในหมูบาน กอง

โคกระบือ 16 หมูบาน กระบือในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 10 ตัว มีอาชีพเลี้ยง โค – สวัสดิการ

 กระบือ  กระบือ สังคม

แมพันธุ

10 ตัว
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19 สงเสริมการปลูกหนอไมฝรั่ง เพื่อสงเสริมประชาชนมี หมูที่ 11  - 100,000 100,000 100,000 หมูที่ 11 มีกลุม กอง

หมูที่ 11 กลุมอาชีพปลูกหนอไมผรั่ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) อาชีพปลูกหนอไมผรั่ง สวัสดิการ

20 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมประชาชนมี หมูที่ 14  - 30,000 30,000 30,000 หมูที่ 14  ประชาชนมีอาชีพ กอง

ปลูกสับปะรดภายในตําบล กลุมอาชีพปลูกสับปะรด (อบต.) (อบต.) (อบต.) ปลูกสับปะรดใน สวัสดิการ

ทาจําปา หมูบาน สังคม

21 สงเสริมสนับสนุนอาชีพ เพื่อสงเสริมสตรีมีกลุม หมูที่ 1 - 16  - 20,000 20,000 20,000 16 หมูบาน กลุมสตรีมีอาชีพ กอง

 ใหกลุมสตรีภายในหมูบาน อาชีพทําในหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทําในหมูบาน สวัสดิการ

หมู 1 - 16 สังคม

22 สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพ เพื่อสงเสริมประชาชนมี หมูที่ 16  - 30,000 30,000 30,000 16 หมูบาน ประชาชนมีอาชีพ กอง

ยางพารา หมู 1 - 16 กลุมอาชีพยางพารา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ยางพาราในหมูบาน สวัสดิการ

ในหมูบาน

23 สงเสริมการทํานาดวย เพื่อสงเสริมการทํานาดวยหมูที่ 16  - 50,000 50,000 50,000 1 หมูบาน ประชาชนใชปุย กอง

ปุยชีวภาพ   หมู 16 ปุยชีวภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ชีวภาพในการทํานา สวัสดิการ

24 โครงการจัดตั้งรานกองทุน สงเสริมใหประชาชนมีรานหมูที่ 16  - 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 16 ประชาชนมีราน กอง

ประจําหมูบาน หมู 16 กองทุนประจําหมูบาน (อบต.) (อบต.) (อบต.) กองทุนประจํา สวัสดิการ

หมูบาน สังคม

25 สงเสริมพืชเศรษฐกิจ สงเสริมใหประชาชนมีพืช16 หมูบาน  - 30,000 30,000 30,000 16 หมูบาน ประชาชนมีพืช กอง

สับประรด,แตงโม,แตงไทย เศรษฐกิจและมีรายได (อบต.) (อบต.) (อบต.) เศรษฐกิจและ สวัสดิการ

ในตําบล มีรายไดในตําบล สังคม
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26 กอสรางตลาดชุมชน หมูที่ 7 เพื่อสงเสริมใหประชาชน หมูที่ 7  -  - 500,000     -  - ประชาชนมีตลาด กอง

มีอาชีพภาย (อบต.) ภายในหมูบาน สวัสดิการ

ในหมูบาน สังคม

27 ฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ เพื่อสงเสริมใหประชาชน หมูที่ 1-16  - 50,000 50,000 50,000 หมูที่ 1-16 ประชาชนมีอาชีพ กอง

ภายในตําบลทาจําปา มีอาชีพภาย (อบต.) (อบต.) (อบต.) ภายในตําบล สวัสดิการ

ในตําบลทาจําปา ทาจําปา สังคม

28 ปรับปรุงผังเมือง/ชุมชน เพื่อเปนการปรับปรุง ภายในตําบล  - 500,000 500,000 500,000 16 หมูบาน เปนการปรับปรุง กองชาง

ผังเมือง/ชุมชน ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) ผังเมือง/ชุมชน สังคม

29 โครงการสนับสนุนการ เพื่อใหประชาชนมีการ จัดอบรมใหความรู  - 50,000 50,000 50,000 รอยละ80 ของ ประชาชนมีการ กอง

ดําเนินงานตามหลักปรัชญา ใชชีวิตประจําวันตาม และจัดตั้งศูนยเรียน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ประชาชนที่เขา ใชชีวิตประจําวัน สวัสดิการ

เศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน หลักของความพอเพียง รุระดับชุมชน รวมโครงการ สังคม

ตระหนักในการ

ใชชีวิตแบบพอ

เพียง

2,040,000 2,080,000 2,060,000

27 29 27
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6.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป



5.1    แผนงานสรางความเขมแข็งของขุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

1 อบต.สัญจรพบประชาชน เพื่อใหบริการประชาชน   สอบต.ทาจําปา  - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ใหบริการประชาชน สํานักปลัด

ในดานตางๆ พรอมทั้ง (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 6  หมูบาน ในดานตางๆ พรอม

รับฟงความคิดเห็นในการ ทั้งรับฟงความคิด

ปฎิบัตงานของ อบต. เห็นในการ

ปฎิบัตงานของอบต.

2 สงเสริมการประชุมรับฟงการ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมตามโครงการ อบต.  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน ประชาชนมีสวนรวม สํานักปลัด

ประชุมสภาทองถิ่น ของประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ในทางการเมือง

ทองถิ่น

3 โครงการปกปอง เพื่อสงเสริมการปกปอง ตามโครงการ อบต.  - 100,000 100,000 100,000 ประชาชน สงเสริมการปกปอง สํานักปลัด

สถาบันสําคัญของชาติ สถาบันสําคัญของชาติ บุคลากรทองถิ่น   (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน สถาบันสําคัญ สํานักปลัด

(อบต.) (อบต.) (อบต.) ของชาติ

4 เลือกตั้งนายก/ ส.อบต./ เพื่อปฏิบัติใหเปนตาม ส.อบต.  - 600,000 600,000 600,000 ประชาชน ได ส.อบต.แทน สํานักปลัด

กรณีครบวาระและแทน กฎหมายกําหนด ทาจําปา (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน ตําแหนงที่วาง

ตําแหนงที่วาง

730,000 730,000 730,000

4 4 4
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1 ซอมแซมทรัพยสินสํานักงาน เพื่อรักษาไวซึ่งทรัพยืสิน ตามแบบของ อบต.  - 150,000 150,000 150,000 ทรัพยสิน อบต. ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

 อบต.ทาจําปา ของราชการเพื่อพรอม (อบต.) (อบต.) (อบต.) บริการอยางมี

ใชงานไดดีอยูเสมอ ประสิทธิภาพ

2 ปรับปรุง/ซอมแซมทรัพยสิน เพื่อใหบริการประชาชน ตามแบบของ อบต.  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนไดรับ กองชาง

สถานีสูบน้ํา อบต.ทาจําปา ไดอยางมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน บริการอยางมี

ประสิทธิภาพ

3 โครงการปองกันและปราบ เพื่อใหบริการประชาชน ผูบริหาร/ส.อบต.  - 80,000 80,000 80,000 ประชาชน ประชาชนไดรับ สํานักปลัด

ปรามการทุจริต ไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานสวนตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.) 16 หมูบาน บริการอยางมี

และมีคุณธรรมจริยธรรม พนักงานจาง ประสิทธิภาพ

ในการทํางาน

4 จัดซื้อเครื่องหาพิกัด GPS เพื่อหาพิกัด GPS 2 เครื่อง  - 80,000 80,000 80,000 2 เครื่อง เจาหนาที่มีเครื่องหา การชาง

 สําหรับสํารวจพื้นที่ใน  สําหรับสํารวจพื้นที่ใน (อบต.) (อบต.) (อบต.) พิกัด GPS สําหรับ

ตําบลทาจําปา ตําบลทาจําปา สํารวจพื้นที่ใน

ตําบลทาจําปา

5 จัดหาสถานที่สําหรับกอสราง เพื่อใหมีสถานที่สําหรับ ตามแบบของ อบต.  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเขตพื้นที่ มีสถานที่สําหรับ กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวน กอสรางที่ทําการ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ตําบลทาจําปา กอสรางที่ทําการ

ตําบลทาจําปา องคการบริหาร องคการบริหารสวน

สวนตําบลทาจําปา ตําบลทาจําปา

6 กอสรางบานพักกอสรางบาน เพื่อใหพนักงานสูบน้ํามี สถานีสูบน้ําทาจําปา  - 800,000 800,000 800,000 สถานีสูบน้ํา พนักงานสูบน้ํา การชาง

พักสถานีสูบน้ําทาดอกแกว 2 ที่พักที่ปลอดภัย 1,2,3 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาดอกแกว 2 มีที่พักที่ปลอดภัย
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7 ปรับปรุงซอมแซมบานพัก เพื่อใหพนักงานสูบน้ํามี สถานีสูบน้ํา  - 400,000 400,000 400,000 สถานีสูบน้ํา พนักงานสูบน้ํา กองชาง

สถานีสูบน้ําทาจําปา 3 ที่พักที่ปลอดภัย ทาจําปา 1,2,3 (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา 3 มีที่พักที่ปลอดภัย

8 จัดซื้อน้ําดื่มบรรจุขวดและ เพื่อใหมีน้ําดื่มใหกับพนักงพนักงานอบต.ทาจําป  - 80,000 80,000 80,000 พนักงานอบต. มีน้ําดื่มใหกับ สํานักปลัด

บรรจุถัง ไดพียงพอ (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา พนักงานไดพียงพอ

9 ปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เพื่อใหบริการประชาชน พนักงานอบต.ทาจําป  - 20,000 20,000 20,000 พนักงานอบต. พนักงานอบต. สํานักปลัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทาจําปา ทาจําปา

และประชาชน และประชาชน

มีระบบโทรคมนาคม

อยางมีประสิทธิภาพ

10 โครงการบริการ เพื่อใหบริการประชาชน ประชาชน  - 50,000 50,000 50,000 ประชาชน บริการประชาชน กองคลัง

จัดเก็บภาษีเชิงรุก ไดอยางมีประสิทธิภาพ หมูที่ 1-16 (อบต.) (อบต.) (อบต.) หมูที่ 1-16 ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

11 ฝกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรทองถิ่น  - 300,000 300,000 300,000 บุคลากร เพิ่มศักยภาพ ในการ สํานักปลัด

ดูงานนอกสถานที่ บุคลากร ทองถิ่น/ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ทํางานบุคลากร

ผูบริหาร /ส.อบต. ผูบริหาร / ทองถิ่น/ ผูบริหาร 

มีความรูในการ ส.อบตและ ส.อบต. ใหมีประสิท

ปฏิบัติงาน ประชาชน. ธิภาพมากขึ้น

12 คาภาษีและคาธรรมเนียมคา เพื่อใหบริการประชาชน บุคลากรทองถิ่น  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บุคลากรทองถิ่นและ สํานักปลัด

ภาษีผูเชี่ยวชาญชาวตางประ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) มีประสิทธิภาพ ประชาชน

เทศคาที่ปรึกษาที่ไมเกี่ยวกับ มากขึ้น

ครุภัณฑหรือสิ่งกอสราง
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13 อบรมการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหเจาหนาที่บุคลากร บุคลากรทองถิ่น  - 30,000 30,000 30,000 บุคลากร บุคลากรทองถิ่น/ สํานักปลัด

ทองถิ่น/ ผูบริหาร / (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/  ผูบริหาร /ส.อบต. 

 ส.อบต. ที่มีความรูใน ผูบริหาร / ที่มีความรูในการ

การปฏิบัติงานราชการ ส.อบต. ปฏิบัติงานราชการ

14 สนับสนุนการศึกษาของ เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรทองถิ่น  - 500,000 500,000 500,000 บุคลากร บุคลากรทองถิ่น/ สํานักปลัด

บุคลากรทองถิ่น บุคลากร ทองถิ่น/ (อบต.) (อบต.) (อบต.)  ทองถิ่น/  ผูบริหาร/ส.อบต.  

ผูบริหาร /ส.อบต. ผูบริหาร /  ที่มีความรูในการ

มีความรูในการ ส.อบต. ปฏิบัติงานราชการ

ปฏิบัติงาน เพิ่มศักยภาพ

ในการทํางาน 

ใหมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น

15 จางเหมาบริการตางๆ เพื่อใหบริการประชาชน บุคลากรทองถิ่น  - 40,000 40,000 40,000 บุคลากร บริการประชาชน สํานักปลัด

ขององคการบริหาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ไดอยาง

สวนตําบลทาจําปา ผูบริหาร / มีประสิทธิภาพ

ส.อบตและ

ประชาชน.

16 คาบํารุงและปรับปรุงครุภัณฑ เพื่อใหบริการประชาชน บุคลากรทองถิ่นและ  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บริการประชาชน สํานักปลัด

ซอมแซมบํารุงโครงสรางของ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ไดอยาง

ครุภัณฑขนาดใหญ ประชาชน. มีประสิทธิภาพ
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17 จางเหมาจัดทําปาย เพื่อใหบริการประชาชน บุคลากรทองถิ่น  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บริการประชาชน สํานักปลัด

ประชาสัมพันธตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ไดอยาง

ผูบริหาร / มีประสิทธิภาพ

ส.อบตและ

ประชาชน.

18 การเลี้ยงรับรองของ เพื่อใหบริการ บุคลากรทองถิ่นและ  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร การบริการ สํานักปลัด

องคการบริหารสวนตําบล ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ไดอยาง

ในโอกาสตางๆ ผูบริหาร / มีประสิทธิภาพ

ส.อบตและ

ประชาชน.

19 คาใชจายในการทดสอบ เพื่อใหบริการ ทดสอบน้ําประปา  - 10,000 10,000 10,000 ประชาชน. การบริการ กองชาง

น้ําประปา และอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่ตําบล (อบต.) (อบต.) (อบต.)  16 หมูบาน ไดอยาง

ทาจําปา มีประสิทธิภาพ

20 โครงการใหความรูประชาชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของ บุคลากรทองถิ่นและ  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร บุคลากร สํานักปลัด

เกี่ยวกับสาธารณภัย บุคลากร ทองถิ่น ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น ทองถิ่น

มีความรูในการ มีความรูในการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

21 เติมน้ํายาเคมีถังดับเพลิง เพื่อเพิ่มศักยภาพของ เพื่อใหบริการ  - 3,000 3,000 3,000 บุคลากร บุคลากร สํานักปลัด

บุคลากร ทองถิ่น ไดอยางมี (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น ทองถิ่น

มีความรูในการ ประสิทธิภาพ มีความรูในการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
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22 จัดซื้อหนังสือพิมพ เพื่อใหบุคลากรองคกร/ บุคลากรทองถิ่น    - 20,000 20,000 20,000 ประชาชน บุคลากรในองคกร สํานักปลัด

ประชาชนไดรับขาวสาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) 1 6  หมูบาน ไดรับขาวสาร

23 คาวัสดุ อุปกรณ และคาจาง เพื่อใหบริการ บุคลากรทองถิ่น  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น สํานักปลัด

เหมาตางๆ คาดําเนินงานดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผูบริหาร

ตางๆ เพื่อใชในงานพิธีทาศาสนา กองชาง  มีความรูในการ

และงานประเพณีทองถิ่นตางๆ ปฏิบัติงานราชการ

24 พัฒนาศักยภาพพนักงาน / เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น / บุคลากรทองถิ่น  - 300,000 300,000 300,000 บุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น สํานักปลัด

 ผูบริหาร /ส.อบต. ผูบริหาร /ส.อบต. (อบต.) (อบต.) (อบต.) สํานักปลัด / ผูบริหาร/ ส.อบต.

คาใชจายในการเดินทาง มีความรูในการ  มีความรูในการ

ไปราชการในประเทศ ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ

25 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น  บุคลากรทองถิ่น  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น กองคลัง

ไปราชการในประเทศ ผูบริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กองคลัง  ผูบริหาร

มีความรูในการ  มีความรูในการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ

26 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น  บุคลากรทองถิ่น  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น กอง

ไปราชการในประเทศ ผูบริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผูบริหาร การศึกษา

มีความรูในการ การศึกษา  มีความรูในการ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ
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คาใชจายในการเดินทาง เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น  บุคลากรทองถิ่น  - 100,000 100,000 100,000 บุคลากรทองถิ่น บุคลากรทองถิ่น กอง

27 ไปราชการในประเทศ ผูบริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) กอง  ผูบริหาร กองชาง

มีความรูใน กองชาง  มีความรูในการ

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ

28 คาใชจายในการเดินทาง เพื่อใหบุคลากรทองถิ่น  บุคลากรทองถิ่น  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร บุคลากรทองถิ่น กอง

ไปราชการในประเทศ ผูบริหาร (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่นกอง  ผูบริหาร สวัสดิการ

มีความรูใน สวัสดิการ  มีความรูในการ

การปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานราชการ

29 การเลี้ยงรับรองของ เพื่อใหบริการ บุคลากรทองถิ่นและ  - 50,000 50,000 50,000 บุคลากร การบริการ สํานักปลัด

การประชุมสภาองคการบริหาร ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชน (อบต.) (อบต.) (อบต.) ทองถิ่น/ ไดอยาง

สวนตําบลทาจําปา ผูบริหาร / มีประสิทธิภาพ

ส.อบตและ

ประชาชน.

30 คาซอมบํารุงเครื่องวิทยุสื่อสาร เพื่อใหบริการ บุคลากรทองถิ่นและ  - 20,000 20,000 20,000 บุคลากร การบริการ สํานักปลัด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชน ทองถิ่น ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

5,523,000 5,563,000 5,543,000

30 30 30
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