
ผ. 02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวดัที่  4 เพิม่ประสิทธภิาพระบบโครงสร้างพืน้ฐาน การส่งเสริมการค้า การลงทุน พฒันาเศรษฐกจิการบริหารจดัการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม เพือ่รองรับการพฒันาเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้

1.ยทุธศาสตร์พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน คือการพฒันา กอ่สร้างปรับปรุง บา้รุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้้า เขือ่น ผนังกนัดิน ศาลาริมทางและพฒันาระบบจราจรฯลฯ

เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 1 บา้นเนิน

ยางแดง

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

2

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 2 บา้นคลอง

น้้าใส

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 170 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

3

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 3 บา้นเหล่า

ออ้ย

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 210 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

องค์การบริหารสว่นต าบลโคกปีฆ้่อง

ส าหรับ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินด าเนินการ

ข. ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท . ในเขตจงัหวดัที่ 1 พฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินหา้ป ี(พ.ศ. 2561 - 2565)



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา
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4

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  หมู่ที่ 4 บา้น

ลุงพลู

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

5

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 5 บา้น

วงัจัน่

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

6

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 6 บา้นด่าน

เนินสูง

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

7

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 7 บา้นด่าน

เนินสง่า

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

8

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 8 บา้นหนองขี้

เหน็

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

9

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 9 บา้นใหม่

กดุชีวา

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง
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10

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 10 บา้นบะ

ขมิ้น

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

11

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 11 บา้น

หนองมาตร

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

12

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 12 บา้นคลอง

เขาเทียน

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

13

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 13 บา้นเจด็

หลัง

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

14

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 14 บา้นเนิน

ยางงาม

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

15

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 15 บา้นซ้า

บอน

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง
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16

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

17

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 17 บา้นคลอง

อแีตก

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

18

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์

ใหญ่

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

19

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก  

หมู่ที่ 19 บา้นน้อย

พฒันา

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกการ

ขนาดกวา้ง 4 

เมตร 

หนา 0.15 เมตร

ระยะทาง 160 

เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

20
โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนลูกรัง

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกถนน

19 หมู่บา้น 

ภายใน    ต้าบล

โคกปีฆ่อ้ง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก

กองช่าง

21

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 1 บา้นเนิน

ยางแดง

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 1    บา้น

เนินยางแดง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง
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22

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 2 บา้นคลอง

น้้าใส

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 2 บา้น

คลองน้้าใส

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

23

โครงการขยายเขต

ติดต้ังซ่อมแซม 

บา้รุงรักษาระบบ

ประปา หมู่ที่ 2 

บา้นคลองน้้าใส

เพือ่ให้

ประชาชนมีน้้า

อปุโภค บริโภค

ขยายเขต ติดต้ัง

 ซ่อมแซม 

บา้รุงรักษา

ระบบประปา

ภายในหมู่บา้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

อปุโภคบริโภค

ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

24

โครงการขยายเขต 

ติดต้ัง ซ่อมแซม

เสียงตามสาย 

หมู่ที่ 2  บา้นคลอง

น้้าใส

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสาร

ขยายเขต ติดต้ัง

 ซ่อมแซมเสียง

ตามสายภายใน

หมู่บา้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารเพิม่

มากขึน้

กองช่าง

25

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 3 บา้นเหล่า

ออ้ย

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 3 บา้น

เหล่าออ้ย

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

26

โครงการขยายเขต 

ติดต้ัง ซ่อมแซม 

บา้รุงรักษาระบบ

ประปา หมู่ที่ 3 

บา้นเหล่าออ้ย

เพือ่ให้

ประชาชนมีน้้า

อปุโภค บริโภค

ขยายเขต ติดต้ัง

 ซ่อมแซม 

บา้รุงรักษา

ระบบประปา

ภายในหมู่บา้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

อปุโภคบริโภค

ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง

27

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล 

หมู่ที่ 3 บา้นเหล่า

ออ้ย

เพือ่ให้

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

อปุโภค บริโภค 

      ที่พอเพยีง

ขดุเจาะบอ่

บาดาล   

ภายในหมู่บา้น

ตามแบบ     

อบต.โคกปีฆ่อ้ง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

อปุโภคบริโภค

ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง
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28

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล 

หมู่ที่ 4 บา้นลุงพลู

เพือ่ให้

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

อปุโภค บริโภค 

      ที่พอเพยีง

ขดุเจาะบอ่

บาดาลภายใน

หมู่บา้นตาม

แบบ อบต.โคก

ปีฆ่อ้งกา้หนด

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

อปุโภคบริโภค

ใช้ตลอดทั้งปี

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

29

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 4 บา้นลุงพลู

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น

หมู่ที่ 4 บา้นลุง

พลู

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

30

โครงการกอ่สร้าง

ฝายน้้าล้น

หมู่ที่ 4  บา้นลุงพลู

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

กอ่สร้างฝายน้้า

ล้น หมู่ที่ 4 

บา้นลุงพลู ตาม

แบบ    อบต.

โคกปีฆ่อ้ง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร

และบริโภค 

อปุโภค ตลอดปี

กองช่าง

31

โครงการขดุสระน้้า

สาธารณะ

หมู่ที่  5  บา้นวงัจัน่

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

ขดุสระน้้า

สาธารณะ

หมู่ที่  5  บา้น

วงัจัน่    ตาม

แบบ อบต.    

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร

และบริโภค 

อปุโภค ตลอดปี

กองช่าง

32

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 5 บา้นวงัจัน่

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 5 บา้นวงั

จัน่

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

33

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 6 บา้นด่าน

เนินสูง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ซ่อมแซมระบบ

ประปา   หมู่ที่ 

6 บา้นด่านเนิน

สูง  ตามแบบ 

อบต.          

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง
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เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

34

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 6 บา้นด่าน

เนินสูง

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 6 บา้น

ด่านเนินสูง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

35

โครงการปรับปรุง

ต่อเติมศาลา

ประชาคม ศาลา

กลางบา้น

หมู่ที่ 6 บา้นด่าน

เพือ่ประชาชน

มีสถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติม

ศาลาประชาคม

 ศาลากลางบา้น

 หมู่ที่ 6 บา้น

ด่านเนินสูง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

กองช่าง

36

โครงการติดต้ัง

กล้องวงจรปดิ

ภายในหมู่บา้น หมู่

ที่ 7            บา้น

ด่านเนินสง่า

เพือ่สร้างความ

ปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้อง

วงจรปดิภายใน

หมู่บา้นหมู่ที่ 7

 บา้นด่านเนิน

สง่า

###### ###### ######         -             - 

ร้อยละที่

ลดลงของ

ความ

ปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์น

ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ในทรัพยสิ์น

กองช่าง

37

โครงการปรับปรุง

ต่อเติมศาลา

ประชาคม ศาลา

กลางบา้น

หมู่ที่ 7 บา้นด่าน

เพือ่ประชาชน

มีสถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติม

ศาลาประชาคม

 ศาลากลางบา้น 

หมู่ที่ 7 บา้น

ด่านเนินสง่า

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

กองช่าง

38

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 7 บา้นด่าน

เนินสง่า

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 7 บา้น

ด่านเนินสูง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

39

โครงการกอ่สร้างร้ัว

รอบสระน้้า หมู่ที่ 7

 บา้นด่านเนินสง่า

เพือ่ปอ้งกนั

ประชาชนหรือ

สัตวต์กลงไปใน

สระน้้า

กอ่สร้างร้ัวรอบ

สระน้้า   หมู่ที่ 

7 บา้นด่านเนิน

สง่า

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ความ

ปลอดภยัขึน้

กองช่าง
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40

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก บา้นบะมิ้น-

บา้น  คลองอแีตก 

หมู่ที่ 10 -หมู่ที่ 17

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

ถนน คสล กวา้ง

 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทาง 

2,500 เมตร

  - ###### ######   -   - 

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

41

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองขี้

เหน็

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 8 บา้น

หนองขีเ้หน็

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

42

โครงการขยายเขต 

ติดต้ัง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ระบบ

ประปาหมู่ที่ 8 

บา้นหนองขีเ้หน็

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขยายเขต ติดต้ัง

 ซ่อมแซม 

ปรับปรุงระบบ

ประปา    หมู่ที่

8 บา้นหนองขี้

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

43

โครงการขดุสระน้้า

สาธารณะ

หมู่ที่  8  บา้น

หนองขีเ้หน็

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

ขดุสระน้้า

สาธารณะ

หมู่ที่ 8 บา้น

หนองขีเ้หน็  

ตามแบบ อบต.

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนไม่

เดือดร้อน

เวลาหน้าฝน

ในการระบาย

น้้า

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

44

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม       ฝาย

น้้าล้น 

หมู่ที่ 8 บา้นหนองขี้

เหน็

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย  

 น้้าล้น หมู่ 8   

            บา้น

หนองขีเ้หน็

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

45

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 9 บา้นใหม่

กดุชีวา

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 9 บา้น

ใหม่กดุชีวา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง
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46

โครงการกอ่สร้าง

ระบบประปาหมู่ที่ 9

 บา้นใหม่กดุชีวา

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น 

หมู่ 9 บา้นใหม่

กดุชีวา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

47

โครงการขยายเขต

ไฟฟา้

หมู่ที่ 9 บา้นใหม่

กดุชีวา

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้

ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 9          

บา้นใหม่กดุชีวา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง

48

โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง ภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 9     

     บา้นใหม่กดุชีวา

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกถนน

19 หมู่บา้น

ภายในต้าบล

โคกปีฆ่อ้ง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

49

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 10 บา้นบะ

ขมิ้น

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 10 

บา้นบะขมิ้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

50

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมฝายกัน้น้้า

คลองพนัโป ้หมู่ที่ 

10 บา้นบะขมิ้น

เพือ่ประชาชนมี

ไวก้กัเกบ็น้้าใน

การอปุโภค 

บริโภคและใช้

เพือ่การเกษตร

ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย

กัน้น้้าคลองพนั

โป ้หมู่ที่ 10 

บา้นบะขมิ้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค 

อปุโภคน้้าเพือ่

การเกษตร  

กองช่าง

51

โครงการขดุลอก

คลองสาธารณะ 

หมู่ที่ 10 บา้นบะมิ้น

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ใน

การเกษตร

ขดุลอกคลองต้ืน

เขนิภายใน หมู่

ที่ 10      

บา้นบะขมิ้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร 

ตลอดปี

กองช่าง
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52

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้ส่องสวา่ง 

(โคมไฟฟา้ LED) 

ภายในต้าบลโคกปี่

ฆอ้ง

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้ส่องสวา่ง 

(โคมไฟฟา้ 

LED) ภายใน

ต้าบลโคกปีฆ่อ้ง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

53

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 11 บา้น

หนองมาตร

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น

หมู่ที่ 11 บา้น

หนองมาตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

54

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล 

หมู่ที่ 11 บา้น

หนองมาตร

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาล หมู่ที่ 

11  บา้นหนอง

มาตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

55

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 12 บา้นคลอง

เขาเทียน

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 12 บา้น

คลอง         

เขาเทียน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

56

โครงการขดุลอก

คลองสาธารณะหมู่

ที่ 12 บา้นคลองเขา

เทียน

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุลอกคลอง

สาธารณะ หมู่ที่

 12 บา้นคลอง

เขาเทียน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร 

ตลอดปี

กองช่าง

57

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล

หมู่ที่ 13 บา้นเจด็

หลัง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาลภายใน

หมู่ที่ 13

บา้นเจด็หลัง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง
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58

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 13 บา้นเจด็

หลัง

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 13 บา้น

เจด็หลัง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

59

โครงการขดุลอก

คลองสาธารณะหมู่

ที่ 13 บา้นเจด็หลัง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 และการเกษตร

 ตลอดปี

ขดุลอกคลอง

สาธารณะหมู่ที่ 

12 บา้นคลอง

เขาเทียน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร 

ตลอดปี

กองช่าง

60

โครงการกอ่สร้าง

ระบบประปาหมู่ที่

13 บา้นเจด็หลัง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กอ่สร้างระบบ

ประปาหมู่บา้น 

หมู่ 13 บา้น

เจด็หลัง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

61

โครงการขยายเขต

ระบบประปา หมู่ที่ 

13 บา้นเจด็หลัง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขยายเขตระบบ

ประปาภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 

13 บา้นเจด็หลัง

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

62

โครงการปรับปรุง

ศาลาประชาคม 

หมู่ที่ 13 บา้นเจด็

หลัง

เพือ่ประชาชน

มีสถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

ปรับปรุงศาลา

ประชาคม หมู่ที่

 13 บา้นเจด็หลัง

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

63

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมเสียงตาม

สาย หมู่ที่ 13 บา้น

เจด็หลัง

เพือ่ให้

ประชาชนได้

รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารเพิม่เติม

ปรับปรุงเสียง

ตามสายหมู่ที่ 

13 บา้นเจด็หลัง

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนได้

รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารเพิม่เติม

กองช่าง

 -58-



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

64

โครงการติดต้ังเสียง

ตามสายภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 14 

บา้นเนินยางงาม

เพือ่ให้

ประชาชนได้

รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารเพิม่เติม

ติดต้ังเสียงตาม

สายภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 

14 บา้นเนิน

ยางงาม

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนได้

รับรู้ขอ้มูล

ขา่วสารเพิม่เติม

กองช่าง

65

โครงการกอ่สร้าง

ลานกฬีา

เอนกประสงค์ หมู่ที่

 6, หมู่ท่ี 7

และ หมู่ท่ี 14 บา้น

เพือ่ให้

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กา้ลังกาย และ

มีสุขภาพ

กอ่สร้างลาน

กฬีา

เอนกประสงค์ 

ตามแบบ

มาตรฐาน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สถานที่ออก

กา้ลังกายและ

สุขภาพที่ดี

กองช่าง

66

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 14 บา้นเนิน

ยางงาม

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น

หมู่ที่ 14 บา้น

เนินยางงาม

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

67

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล

หมู่ที่ 14 บา้นเนิน

ยางงาม

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาลหมู่ที่ 14

 บา้นเนินยาง

งาม

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

68

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล

หมู่ที่ 15 บา้นซ้า

บอน

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาล       

หมู่ที่ 15 บา้น

ซ้าบอน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

69

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 15 บา้นซ้า

บอน

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ภายในหมู่บา้น

หมู่ที่ 15 บา้น

ซ้าบอน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

 -59-

70

โครงการขดุลอก

คลองสาธารณะหมู่

ที่ 15 บา้นซ้าบอน

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 และการเกษตร

 ตลอดปี

ขดุลอกคลอง

สาธารณะ หมู่ที่

 15 บา้นซ้าบอน

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ใน

การเกษตร 

ตลอดปี

กองช่าง

71

โครงการขยายเขต 

ติดต้ัง ซ่อมแซม 

บา้รุงรักษาระบบ

ประปา หมู่ที่ 15 

บา้นซ้าบอน

เพือ่ให้

ประชาชนมีน้้า

อปุโภค บริโภค

ขยายเขต ติดต้ัง

 ซ่อมแซม 

บา้รุงรักษา

ระบบประปา

ภายในหมู่บา้น

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ความสะดวก

ในการสัญจร

ไปมา

กองช่าง

72

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล

หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาลหมู่ที่ 16

 บา้นนาตอ

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

73

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น

หมู่ที่ 16 บา้น

นาตอ

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

74

โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรังภายใน

หมู่บา้น 

หมู่ที่ 17 บา้นคลอง

อแีตก

เพือ่ให้

ประชาชนมี

เส้นทาง

คมนาคมที่

สะดวกและ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรังภายใน

หมู่บา้น  หมู่ที่ 

17       บา้น

คลองอแีตก

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

75

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 17 บา้นคลอง

อแีตก

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 

17   บา้นคลอง

อแีตก

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

 -60-

76

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 3 - หมู่

ที่ 12 บา้นหนอง

ประสงค์

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

ถนน คสล กวา้ง

 4 เมตร หนา 

0.15 เมตร 

ระยะทาง 

2,500 เมตร

  - ###### ######   -   - 

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

77

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์

ใหญ่

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 

17 บา้นคลองอี

แตก

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

78

โครงการขยายเขต

ไฟฟา้

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์

ใหญ่

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

ขยายเขตไฟฟา้

ภายในหมู่บา้น 

หมู่ที่ 18 

บา้นทรัพยใ์หญ่

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึ

กองช่าง



เปา้หมาย ตัวชี้วดั ผลที่คาดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

วตัถปุระสงค์โครงการที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

79

โครงการขดุเจาะ

บอ่บาดาล

หมู่ที่ 18 บา้นทรัพย์

ใหญ่

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ขดุเจาะบอ่

บาดาล         

หมู่ที่ 18 บา้น

ทรัพยใ์หญ่

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

80

โครงการติดต้ัง

ไฟฟา้รายทาง 

หมู่ที่ 19 บา้นน้อย

พฒันา

เพือ่ให้

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ความปลอดภยั

ติดต้ังไฟฟา้ราย

ทางภายใน

หมู่บา้น

หมู่ที่ 19 บา้น

น้อยพฒันา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

ไฟฟา้ใช้อยา่ง

ทั่วถงึและ

ปลอดภยัต่อ

ชีวติทรัพยสิ์น

กองช่าง

81

โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซม      ฝาย

น้้าล้น 

หมู่ที่ 19 บา้นน้อย

พฒันา

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

ปรับปรุง

ซ่อมแซมฝาย   

  น้้าล้น   หมู่ที่

 19          

บา้นน้อยพฒันา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

 -61-

82

โครงการขดุคลอง

สาธารณะ

หมู่ที่  19  บา้นค

น้อยพฒันา

เพือ่ใหร้ะชาชน

มีน้้าใช้

ในการเกษตร

ขดุลอกคลอง

สาธารณะ

หมู่ที่  19  

บา้นน้อยพฒันา

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนไม่

เดือดร้อน

เวลาหน้าฝน

ในการระบาย

น้้า

กองช่าง

85

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 4 บา้น

ลุงพลู

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง
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86

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ท่ี 8        

        บา้นหนองขี้

เหน็

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

87

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบา้นโคก

สัมพนัธ ์- บา้นไทร

ทอง  หมู่ที่ 10      

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

88

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายบา้น

คลองเขาเทียน - 

บา้นใหม่กดุชีวา     

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง
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89

โครงการขดุลอก

คลองเขาเทียน หมู่

ที่ 12 บา้นคลองเขา

เทียน

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้ใช้น้้าเพือ่

การเกษตร

ขดุลอกคลอง

ขนาดกวา้ง 12 

เมตร ลึก 4 

เมตร ระยะทาง

 3,000 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ที่เพยีงพอ

ต่อการเกษตร

กองช่าง
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90

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นเนิน

สง่า - บา้นเนินกะ

บก หมู่ที่ 13         

     บา้นเจด็หลัง

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

อยา่งสะดวก

รวดเร็ว

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

         ไหล่ทาง

ลูกรัง 0.50 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ปลอดภยั ได้

มาตรฐาน

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

91

โครงการกอ่สร้าง

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายบา้นหนอง

เต่า -บา้นนาตอ 

หมู่ที่ 16 บา้นนาตอ

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

ได้สัญจรในการ

ใช้คมนาคมได้

คสล.ขนาดกวา้ง

 4 เมตร 

ระยะทาง 

1,000 เมตร  

หนา 0.15 เมตร

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

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก และมี

คุณภาพชีวติที่

ดีเพิม่ขึน้

กองช่าง

92

โครงการกอ่สร้าง

ตลาดชุมชน    หมู่ที่

 19 บา้นน้อยพฒันา

เพือ่ให้

ประชาชน

ภายในหมู่บา้น

มีสถานที่

ส้าหรับท้า

ประชาชนใน

พืน้ที่หมู่ที่ 19
 -  - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชน

ภายใน

หมู่บา้นมี

สถานที่

ส้าหรับท้า

กองช่าง

93

โครงการปรับปรุง

ต่อเติมศาลา

ประชาคม ศาลา

กลางบา้น

หมู่ที่ 14 บา้นเนิน

เพือ่ประชาชน

มีสถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติม

ศาลาประชาคม

 ศาลากลางบา้น 

หมู่ที่ 14 บา้น

เนินยางงาม

 -  - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

กองช่าง
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94

โครงการปรับปรุง

ต่อเติมศาลา

ประชาคม ศาลา

กลางบา้น

หมู่ที่ 17 บา้นคลอง

เพือ่ประชาชน

มีสถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

ปรับปรุงต่อเติม

ศาลาประชาคม

 ศาลากลางบา้น 

หมู่ที่ 17 บา้น

คลองอแีตก

 -  - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สถานที่

ศูนยก์ลางของ

หมู่บา้น

กองช่าง

95

โครงการกอ่สร้าง

ถงัประปาหมู่บา้น 

หมู่ที่ 1 บา้นเนิน

ยางแดง

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

โครงการ

กอ่สร้างถงั

ประปาหมู่บา้น

 หมู่ที่ 1          

    บา้นเนิน

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

96

โครงการจดัซ้ือ

เคร่ืองออกกา้ลังกาย

 หมู่ท่ี 4 บา้นลุงพลู

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

 ที่สมบรูณ์ 

แขง็แรง

โครงการจดัซ้ือ

เคร่ืองออก

กา้ลังกาย หมู่ที่

 4       บา้นลุง

พลู

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สุขภาพ

ร่างกาย ที่

สมบรูณ์ 

แขง็แรง

กองช่าง

97

โครงการจดัซ้ือ

เคร่ืองออกกา้ลังกาย

 หมู่ท่ี 9 บา้นใหม่

กดุชีวา

ประชาชนมี

สุขภาพร่างกาย

 ที่สมบรูณ์ 

แขง็แรง

โครงการจดัซ้ือ

เคร่ืองออก

กา้ลังกาย หมู่ที่

 9 บา้นใหม่กดุ

ชีวา

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมี

สุขภาพ

ร่างกาย ที่

สมบรูณ์ 

แขง็แรง

กองช่าง

98

โครงการปรับปรุง

ระบบท่อจา่ย

น้้าประปา หมู่ที่ 12 

               บา้น

คลองเขาเทียน

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

โครงการ

ปรับปรุงระบบ

ท่อจา่ย

น้้าประปา หมู่ที่

 12 บา้นคลอง

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง
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99

โครงการซ่อมแซม

ถนนลูกรัง ภายใน

หมู่บา้น หมู่ที่ 5     

      บา้นวงัจัน่

เพือ่ให้

ประชาชนผู้

สัญจรไปมา

ได้รับความ

สะดวกถนน

โครงการ

ซ่อมแซมถนน

ลูกรัง ภายใน

หมู่บา้น    หมู่ที่

 5 บา้นวงัจัน่

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนที่

สัญจรไปมาได้

สะดวก

กองช่าง
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#

โครงการขยายเขต

ระบบประปา หมู่ที่ 

9 บา้นใหม่กดุชีวา

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

โครงการขยาย

เขตระบบ

ประปา หมู่ที่ 9 

              บา้น

ใหม่กดุชีวา

          -           -   70,000   70,000   70,000

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

รายได้จาก

โครงสร้างที่มี

ความ

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

#
โครงการธนาคารน้้า

ใต้ดิน

เพือ่ประชาชน

มีน้้าใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

ประชาชนใน

ต้าบล      โคก

ปีฆ่อ้ง

          -           - ###### ###### ######
ร้อยละของ

การมีน้้าใช้

ประชาชนมีน้้า

ใช้ในการ

บริโภค อปุโภค

 ตลอดปี

กองช่าง

#

โครงการ 1 อปท. 1

 ถนนใส่ใจ

ส่ิงแวดล้อมของ 

อปท. และโครงการ

หอ้งน้้าสะอาด

เพือ่ให้

ประชาชน

ช่วยกนัรักษา

ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนใน

ต้าบล      โคก

ปีฆ่อ้ง

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

เพิม่ขึน้ของ

การรักษา

ส่ิงแวดล้อม

ประชาชนมี

ความส้านึก

รักษส่ิ์งแวดล้อม

กองช่าง

#

โครงการติดต้ัง

กล้องวงจรปดิ

ภายในต้าบลโคกปี่

ฆอ้ง

เพือ่สร้างความ

ปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์น

ติดต้ังกล้อง

วงจรปดิภายใน

ต้าบลโคกปีฆ่อ้ง

          -           - ###### ###### ######

ร้อยละที่

ลดลงของ

ความ

ปลอดภยัใน

ทรัพยสิ์น

ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ในทรัพยสิ์น

กองช่าง
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##### ##### ##### ##### #####
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รวม


