




แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

  
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  

 
 
 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรอืต าบล 

ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่     

ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่  4 ต ำบลไผ่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ      
อยู่ทำงทิศตะวันออกของอ ำเภอรำษีไศล  ระยะทำง 12 กิ โลเมตร  และอยู่ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัดศรีสะเกษ        
ทำงทิศเหนือ ระยะทำง  38  กิโลเมตร มีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต ำบลน้ ำอ้อม อ ำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 
   ทิศใต้ ติดต่อกับ ต ำบลส้มป่อย อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต ำบลสร้ำงปี่ อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต ำบลเมืองแคน อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 

 

       (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553)  
-  โทรศัพท์  045 – 821200   
-  โทรสำร  045 – 821200   
 

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
  ภู มิ ป ระ เภทขององค์ กำรบริห ำรส่ วนต ำบล ไผ่  มี ลั กษณ ะ เป็ นที่ ร ำบลุ่ ม  ตั้ งอยู่ ท ำงภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เป็นพ้ืนที่ส ำหรับที่อยู่อำศัยประมำณ 35%  เป็นพ้ืนที่ส ำหรับกำรเกษตร 60%  และมี
พ้ืนที่ส่วนอื่น ๕% มี ๓ ฤดูกำล  (ฤดูร้อน  ฤดูฝน ฤดูหนำว) 
 

 ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอำกำศมีลักษณะร้อนชื่น อำกำศเปลี่ยนแปลงไปตำมฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้  
 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนกุมภำพันธ์ไปจนถึงกลำงเดือนพฤษภำคม  อำกำศร้อน จะมีอุณหภูมิ

ระหว่ำง ๓๕ – ๓๙.๙ องศำเซลเซียส  ร้อนจัด  มีอุณหภูมิประมำณ  ๔๐  องศำเซลเซียสขึ้นไป 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนพฤษภำคม ฝนตกมำกในช่วงเดือน พฤษภำคม – ตุลำคม  แต่อำจเกิด

“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอำจนำนประมำณ ๑ – ๒ สัปดำห์หรือบำงปีอำจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนำนนับเดือน ในเดือน
กรกฎำคม  แต่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไม่เคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมำณ  ๙๐๐  มิลลิเมตร   

 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลำงเดือนตุลำคมถึงกลำงเดือนกุมภำพันธ์ ในช่วงกลำงเดือนตุลำคม นำนรำว 
๑ - ๒ สัปดำห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจำกฤดูฝนเป็นฤดูหนำว อำกำศแปรปรวนไม่แน่นอน อำจเริ่มมีอำกำศเย็นหรืออำจยังมี
ฝนฟ้ำคะนอง อำกำศหนำวอุณหภูมิต่ ำสุด  ประมำณ  8 องศำ    

 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำย  ประมำณ  ๗๕% ดินลูกรังประมำณ ๑๕% ลักษณะดินใน
พ้ืนที่เป็นดินเหนียวประมำณ ๑๐%   
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

๒.๑ เขตการปกครอง 
           จ ำนวนหมู่บ้ำนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่  รวมทั้งหมู่บ้ำน  12  หมู่บ้ำน  ได้แก่ 

    (1)  หมู่  1  บ้ำนไผ ่  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยสัญจร  หินกอง 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยทองแดง  บุญรำช, นำยบรรจง  หินกอง 
    (2)  หมู่  2  บ้ำนดอนมะเกลือ ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยกังวำน  รัตนวัน 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำงสำวปรำณี  รัตนวัน 

(3)  หมู่  3  บ้ำนหนองดุม ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยอติเทพ  พันธ์ศรี 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยสวำท  หงษ์อินทร์, นำยชำติชำย  ค ำโสภำ 

(4)  หมู่  4  บ้ำนเมี่ยง  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยบุญม ี พันธ์ศรี 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยบุญส่ง  ภูนุภำ, นำยประยูร  รัตนะวัน 

(5)  หมู่  5  บ้ำนคูสระ ก ำนัน  ชื่อ นำยวิเสธฐ  แว่นแก้ว 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยวรำกร  รัตนวัน 

(6)  หมู่  6  บ้ำนหนองยำง ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยธนำกร  พรหมลำ 
         ประธำนสภำ อบต. ชื่อ นำยสุรศักดิ์  รัตนวัน, สมำชิก อบต. นำยโส บุญช่วย 

(7)  หมู่  7  บ้ำนคูสระน้อย ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยบุญจันทร์  นนทะวงษ์ 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยสุบรรณ  นนทะวงษ์, นำยสมำน  รัตนวัน 

(8)  หมู่  8  บ้ำนหัวหนอง ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยบุญยืน  อรรคบุตร 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยวีระ  จันทะพันธ์, นำยสมศรี  บุญรำช 

(9)  หมู่  9  บ้ำนไผ่  ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยทองปำน  อรรคบุตร 
     รองประธำนสภำ นำยประดับ อรรคบุตร ,สมำชิก อบต.ชื่อ นำยทองสูรย์ จันทะพันธ์  

(10)  หมู่  10  บ้ำนคูสระใหม่ ผู้ใหญ่บ้ำน ชื่อ นำยหวัน  แว่นแก้ว 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยปุ่น  เสียงอ่อน, นำยศิลป์ชัย  แว่นแก้ว 

(11)  หมู่  11  บ้ำนไผ่  ผู้ใหญ่บ้ำน  ชื่อ นำยวินัย  จันทะพันธ์ 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยวิจิตร  พันธ์ไผ่, นำยทวี  จันทะพันธ์ 

(12)  หมู่  12  บ้ำนดอนกลำง ผู้ใหญ่บ้ำน  ชื่อ นำยสำยัน  พันธ์ศรี 
    สมำชิก อบต. ชื่อ นำยทองสำ  เสนำนนท์, นำยนุกูล  บุญรำช 
 

 คณะผู้บริหารท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
       นำยประสิทธิ์  เจตนำ  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
       นำยธีรักพงษ์  รัตนะวัน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
       นำยไพโรจน์  รัตนวัน  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
       นำงสำวจำรุณี   จ ำปำพันธ์ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
 

พ้ืนที่มีทั้งหมด จ ำนวน   38  ตำรำงกิโลเมตร 
ห่ำงจำกกรุงเทพฯ ประมำณ          542 กิโลเมตร 
ห่ำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอเมือง ประมำณ 14 กิโลเมตร 
ห่ำงจำกศำลำกลำงจังหวัด ประมำณ 41 กิโลเมตร 

 
 

2 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 

 
 2.2  ด้านการเลือกตั้ง 
  - แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น  12 เขต 
 

       โครงสร้ำงและอัตรำก ำลังในกำรบริหำรงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงสร้ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลไผ่  ดังนี้ 
 

                 บุคลำกรฝ่ำยสภำ  ประกอบด้วย 
-  นำยสุรศักดิ์  รัตนะวัน  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
-  นำยประดับ  อรรคบุตร รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
-  นำยกิตติศักดิ์  จริยำปรีชำนนท์ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
-  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่  จ ำนวน  22  คน 

 

  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง    จ านวน    33   คน    
     โดยมี  นำยกิตติศักดิ์  จริยำปรีชำนนท์  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่  เป็นหัวหน้ำ  โดยแยก

ออกเป็นส่วนรำชกำร  ดังนี้ 
ส านักงานปลัด    มีส่วนรำชกำรที่เป็นฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ 
งำนบริหำรงำนทั่วไป 
งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
งำนกฎหมำยและคดี 
งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
มีพนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  8  คน  และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  4 คน  พนักงำนจ้ำง

ทั่วไป  จ ำนวน  3  คน รวมทั้งสิ้น  15 คน โดยมีนำยกิตติศักดิ์  จริยำปรีชำนนท์  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ 
เป็นหัวหน้ำ 

กองคลัง   มีส่วนรำชกำรที่เป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
งำนกำรเงิน 
งำนบัญชี 
งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
งำนตรวจอนุมัติฎีกำและควบคุมงบประมำณ 
มีพนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  4  คน  และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  3 คน  รวมทั้งสิ้น      

7  คน  โดยมีนำงสำวนัทธมน  สุภำพ  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  เป็นหัวหน้ำ 
 

กองช่าง  มีส่วนรำชกำรที่เป็นฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 
งำนก่อสร้ำง 
งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
งำนผังเมือง 
 

มีพนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  2  คน  พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  4 คน  และพนักงำนจ้ำง
ทั่วไป  จ ำนวน 2 คน  รวมทั้งสิ้น  8  คน  โดยมีนำยพิพัฒน์  พรหมโลก ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง เป็นหัวหน้ำ 
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กองการศึกษา   มีพนักงำนส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน  4  คน  และพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ  จ ำนวน  1  

คน  รวมทั้งสิ้น  5  คน โดยมีนำงอินทิรำภรณ์  อรรคบุตร หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ เป็นหัวหน้ำ 
 
 

   ระดับการศึกษา 
 -  มัธยมศึกษำ      จ ำนวน      1 คน 
 -  ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)   จ ำนวน      2    คน 
 -  ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)   จ ำนวน      7 คน 
 -  ปริญญำตรี     จ ำนวน    13 คน 
 -  ปริญญำโท     จ ำนวน    12 คน 
 

๓. ประชากร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร 

        ประชำกรตำมทะเบียนรำษฎร  ณ  วันที่   16   มิถุนำยน   2562   รวมทั้งสิ้น  3,896  คน  แยก
เป็นชำย   1,899   คน  หญิง   1,997   คน ควำมหนำแน่นเฉลี่ย  97 คนต่อตำรำงกิโลเมตร  มีครัวเรือนทั้งหมด  
1,100  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นรำยหมู่บ้ำน  ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากรแยกตามเพศ 

หมู่ที่ บ้าน 
จ านวนประชากร 

รวม 
จ านวน

ครัวเรือน ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

บ้ำนไผ่ 
บ้ำนดอนมะเกลือ 
บ้ำนหนองดุม 
บ้ำนเมี่ยง 
บ้ำนคูสระ 
บ้ำนหนองยำง 
บ้ำนคูสระน้อย 
บ้ำนหัวหนอง 
บ้ำนไผ่ 
บ้ำนคูสระใหม่ 
บ้ำนไผ่ 
บ้ำนดอนกลำง 

150 
161 
115 
220 
294 
191 
229 
117 
129 
146 

81 
66 

175 
177 
140 
209 
337 
187 
235 

97 
132 
163 

83 
62 

325 
338 
255 
429 
631 
378 
464 
214 
261 
309 
164 
128 

91 
89 
96 

102 
161 

81 
142 

76 
88 
83 
52 
39 

 รวมทั้งสิ้น 1,899 1,997 3,896 1,100 
 

(ข้อมูล ณ 16 มิถุนายน 2562) 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑  การศึกษา 
 (1)  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนคูสระ   จ ำนวน   1 แห่ง 
 (2)  โรงเรียนระดับประถมศึกษำ   จ ำนวน   3 แห่ง   ได้แก่ 
   -  โรงเรียนบ้ำนไผ่ 

 -  โรงเรียนบ้ำนคูสระ 
 -  โรงเรียนบ้ำนเมี่ยงแคนดวน 

(3)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำ     จ ำนวน   1 แห่ง    ได้แก่ 
 -  โรงเรียนไผ่งำมพิทยำคม 

  (4)  ศูนย์กำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย อ ำเภอรำษีไศล (กศน.ต ำบลไผ่) 
 
๔.๒  สาธารณสุข 

(1)  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล/หมู่บ้ำน จ ำนวน     1   แห่ง 
(2)  สถำนพยำบำลเอกชน      จ ำนวน     1 แห่ง 
 

4.3 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
(1)  ศูนย์ อปพร.     จ ำนวน      1 แห่ง 
(2)  ศูนย์บรรเทำสำธำรณภัย อบต.ไผ่  จ ำนวน      1 แห่ง 

 (3)  ที่ท ำกำรต ำรวจผู้รับใช้ชุมชน   จ ำนวน      1   แห่ง 
 

 ๔.4 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลได้ด ำเนินกำรด้ำนสงคมสังเครำะห์ ดังนี้ 

(๑) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ   จ ำนวน  953 รำย 
(2) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิกำร   จ ำนวน  246 รำย 
(3) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  จ ำนวน      4 รำย 
 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1  การคมนาคมขนส่ง (แสดงจ ำนวนแสภำพทำงคมนำคมทำงบก) 
      - ถนนลำดยำง        2  สำย ระยะทำง  5.50  กิโลเมตร 
 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)     15  สำย ระยะทำง         24.45  กิโลเมตร 
 - ถนนลูกรังภำยในต ำบล       6  สำย ระยะทำง  8.40  กิโลเมตร 
 - สะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก      2  แห่ง 

 
5.2  การไฟฟ้า (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภำคม  2559) 
      - มีครัวเรือนที่ใช้น้ ำประปำในเขตพ้ืนที่ต ำบลไผ่   จ ำนวน  1,123  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100% 

  - หน่วยงำนเจ้ำของประปำ คือ กำรประปำส่วนภูมิภำค 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

  
 
 
 
5.3  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

 - ประปาหมู่บ้าน     จ านวน    12  แห่ง 
 หมู่ที่ 1 บ้ำนไผ่    ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำบำดำลขนำดเล็ก  จ ำนวน 80 ครัวเรือน (กรม

โยธำธิกำรและผังเมือง) 
 หมู่ที่ 2 บ้ำนดอนมะเกลือ ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำบำดำลขนำดกลำง  จ ำนวน 89 ครัวเรือน  

(กรมทรัพยำกรน้ ำ) 
 หมู่ที่ 3 บ้ำนหนองดุม    ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำน แหล่งน้ ำบำดำลขนำดเล็ก  จ ำนวน 102 ครัวเรือน 

(กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
 หมู่ที่ 4 บ้ำนเมี่ยง    ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำน แหล่งน้ ำบำดำลขนำดเล็ก  จ ำนวน 104 ครัวเรือน 

(กรมโยธำธิกำรและผังเมือง) 
 หมู่ที่ 5 บ้ำนคูสระ    ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำผิวดินขนำดใหญ่  จ ำนวน 147 ครัวเรือน 

(กรมทรัพยำกรน้ ำ) 
 หมู่ที่ 6 บ้ำนหนองยำง    ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำน แหล่งน้ ำบำดำลขนำดกลำง  จ ำนวน 82 ครัวเรือน (กรม

อนำมัย) 
 หมู่ที่ 7 บ้ำนคูสระน้อย    ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำผิวดินขนำดใหญ่  จ ำนวน 143 ครัวเรือน 

(กรมทรัพยำกรน้ ำ) 
 หมู่ที่ 8 บ้ำนหัวหนอง    ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำบำดำลขนำดเล็ก  จ ำนวน 70 ครัวเรือน (กรม

โยธำธิกำรและผังเมือง) 
 หมู่ที่ 9 บ้ำนไผ่    ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำน แหล่งน้ ำบำดำลขนำดกลำง  จ ำนวน 80 ครัวเรือน (กรม

อนำมัย) 
 หมู่ที่ 10 บ้ำนคูสระใหม่   ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำผิวดินขนำดใหญ่  จ ำนวน 87 ครัวเรือน (กรม

ทรัพยำกรน้ ำ) 
 หมู่ที่ 11 บ้ำนไผ่  ใช้น้ ำประปำ อบต. แหล่งน้ ำบำดำลขนำดเล็ก  จ ำนวน 54 ครัวเรือน (กรม

โยธำธิกำรและผังเมือง) 
 หมู่ที่ 12 บ้ำนดอนกลำง  ใช้น้ ำประปำหมู่บ้ำน แหล่งน้ ำบำดำลขนำดกลำง  จ ำนวน 50 ครัวเรือน 

(กรมอนำมัย) 
 

5.4  โทรศัพท ์
- มีกำรให้บริกำรทั้งโทรศัพท์ประจ ำที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภำยใต้กำรให้บริกำรของ บริษัท TOT และ 3BB 
- มีกำรให้บริกำรทั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ำยครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริกำรได้แก่ AIS 
DTAC และ TRUE  
 

5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- ไปรษณีย์    จ ำนวน   1 แห่ง 
- สถำนีวิทยุ    จ ำนวน  1 แห่ง 

 - ผู้ให้บริกำรระบบ Internet  จ ำนวน  3 แห่ง 
 - ผู้ให้บริกำรขนส่งเอกชน   จ ำนวน  2 แห่ง 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ การเกษตร  

ประชำกรในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ร้อยละ ๗๐ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทำง
กำรเกษตรที่ส ำคัญ  ได้แก่  ข้ำว  หอมแดง  กระเทียม  ดังนี้ 

-  อำชีพเกษตรกรรม ร้อยละ      80 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด         
-  อำชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ      10 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพรับจ้ำง  ร้อยละ       7 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       
-  อำชีพค้ำขำย  ร้อยละ       3 ของจ ำนวนประชำกรทั้งหมด       

 
๖.2 การประมง  

พ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ ไม่มีพ้ืนที่ติดชำยฝั่งทะเล 
 

6.3  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(1)  ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ   จ ำนวน       2   แห่ง 
(2)  โรงงำนอุตสำหกรรม   จ ำนวน       -   แห่ง 
(3)  โรงสี    จ ำนวน      24   แห่ง 

 
6.4  สภาพทางเศรษฐกิจของต าบลไผ่   

            ต าบลไผ่  อ ำเภอรำษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  ในปี  2562   พบว่ำรำยละเอียดของรำยได้ประชำกร
มีข้อมูลตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 
 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 

หมู่ที่ หมู่บ้าน 
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย 

(บาทต่อปี) 
1 ไผ่ 281,057 
2 ดอนมะเกลือ 203,680 
3 หนองดุม 137,438 
4 เมี่ยง 225,796 
5 คูสระใหญ่ 311,958 
6 หนองยำง 261,272 
7 คูสระน้อย 179,296 
8 หัวหนอง 239,318 
9 ไผ่ 177,622 

10 คูสระใหม่ 211,590 
11 ไผ่ 182,865 
12 ดอนกลำง 166,169 

เฉลี่ยรายได้ต่อปีของคนในพื้นที่ 221,952 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
๗. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 
 (๑)  หมูท่ี่ 1 บ้านไผ่ 

 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน 
  ผลผลิตเฉลี่ย    ต้นทุนกำรผลติเฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

………. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน ……90………..ครัวเรือน …400…. กก./

ไร ่
…3,000…….. บำท/
ไร ่ ……3,500….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.2) ท ำ
สวน สวน    หอมแดง ………34……..ครัวเรือน …3,800…... 

กก./ไร ่
…3,300…….. บำท/
ไร ่ ……45,000….. บำท/ไร ่    …150………….. ไร ่

  
สวน…
ยำงพำรำ…………………….. …………10…..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ …1,011.6…….. บำท/ไร ่    ………20…….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่  ¨  ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

  ¨  ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   þไรม่ันส ำปะหลัง ………19……..ครัวเรือน ……5,000 
กก./ไร ่

……3,200….. บำท/
ไร ่ …9,000….. บำท/ไร ่    ………25…….. ไร ่

2.4) อื่นๆ        อื่นๆ(โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(๒)  หมูท่ี่ 2 บ้านดอนมะเกลือ   
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

………. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน ……89………..ครัวเรือน …1,700…. 

กก./ไร ่
…4,000…….. บำท/
ไร ่

……34,000….. 
บำท/ไร ่    ……500……….. ไร ่

2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง ………89……..ครัวเรือน …1,000…... 
กก./ไร ่

…3,000…….. บำท/
ไร ่

……20,000….. 
บำท/ไร ่    ……700……….. ไร ่

  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง ………3……..ครัวเรือน ……5,000 
กก./ไร ่ …5,000…. บำท/ไร ่ 10,000. บำท/ไร ่    ………200…….. ไร ่

2.4) อื่นๆ        อื่นๆ(โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
  
 

(3)  หมูท่ี่ 3 บ้านหนองดมุ   
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

………. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน ……98………..ครัวเรือน 

450 กก./ไร ่ 4,000 บำท/ไร ่ 45,000 บำท/ไร ่    ……1,029.. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง ………98……..ครัวเรือน 

3,000 กก./ไร ่  16,000 บำท/ไร ่ 60,000 บำท/ไร ่    ……52.5…… ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง ………45……..ครัวเรือน 
4,000 กก./ไร ่ 2,800 บำท/ไร ่ 40,000. บำท/ไร ่    ………400…….. ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

(4)  หมูท่ี่ 4 บ้านเมี่ยง 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

………. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน ……101…..ครัวเรือน 

400 กก./ไร ่ 3,000 บำท/ไร ่ 4,000 บำท/ไร ่    ……2,570.. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง ………50……..ครัวเรือน 

1,600 กก./ไร ่  42,800 บำท/ไร ่ 32,000 บำท/ไร ่    ……60 …… ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

  ไร่ข้ำวโพด 15 ครัวเรือน 

1,500 กก./ไร ่ 2,000 บำท/ไร ่ 1,500 บำท/ไร ่    10 ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 60 ครัวเรือน 
5,000 กก./ไร ่ 3,200 บำท/ไร ่ 10,000 บำท/ไร ่    50 ไร ่

2.4) อื่นๆ        อื่นๆ(โปรดระบุ) 101 ครัวเรือน 
30,000 กก./ไร ่ 3,000 บำท/ไร ่ 35,000 บำท/ไร ่    มะม่วงหิมพำนต ์ 70 ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

(5)  หมูท่ี่ 5 บ้านคูสระ 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
18 ครัวเรือน 

480 กก./ไร ่ 1,500 บำท/ไร ่ 5,000 บำท/ไร ่162 ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 129 ครัวเรือน 

450 กก./ไร ่ 1,200 บำท/ไร ่ 4,050 บำท/ไร ่    2,038 ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 52 ครัวเรือน 

1,500 กก./ไร ่  3,000 บำท/ไร ่ 60,000 บำท/ไร ่    1,750 ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 3 ครัวเรือน 
1,500 กก./ไร ่ 1,900 บำท/ไร ่ 3,500 บำท/ไร ่    7 ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

(6)  หมูท่ี่ 6 บ้านหนองยาง 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
80 ครัวเรือน 

400 กก./ไร ่ 3,000 บำท/ไร ่ 5,000 บำท/ไร ่950 ไร ่
   นอกเขตชลประทำน ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 50 ครัวเรือน 

3,800 กก./ไร ่  2,000 บำท/ไร ่ 30,000 บำท/ไร ่    150 ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 3 ครัวเรือน 
3,000 กก./ไร ่ 2,700 บำท/ไร ่ 5,700. บำท/ไร ่    6 ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

(7)  หมูท่ี่ 7  บ้านคูสระน้อย 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 136 ครัวเรือน 

385 กก./ไร ่ 1,315 บำท/ไร ่ 7,700 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 80 ครัวเรือน 

3,000 กก./ไร ่  5,000 บำท/ไร ่ 36,000 บำท/ไร ่   …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 19 ครัวเรือน 
5,000 กก./ไร ่ 3,200 บำท/ไร ่ 10,000 บำท/ไร ่    25 ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(8)  หมูท่ี่ 8  บ้านหัวหนอง 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 77 ครัวเรือน 

1,700 กก./ไร ่ 1,500 บำท/ไร ่ 5,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 77 ครัวเรือน 

4,500 กก./ไร ่  3,000 บำท/ไร ่ 70,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(9)  หมูท่ี่ 9  บ้านไผ ่
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
22 ครัวเรือน 

470 กก./ไร ่ 2,960 บำท/ไร ่ 4,700 บำท/ไร ่287 ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 85 ครัวเรือน 

420 กก./ไร ่ 2,960 บำท/ไร ่ 4,200 บำท/ไร ่    50 ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 28 ครัวเรือน 

2,500 กก./ไร ่ 3,000 บำท/ไร ่ 37,500 บำท/ไร ่    91 ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 10 ครัวเรือน 
5,000 กก./ไร ่ 5,000 บำท/ไร ่ 3,400 บำท/ไร ่    12 ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

 

  
   

 

16 



แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(10)  หมู่ที่ 10  บ้านคูสระใหม่ 
  

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 85 ครัวเรือน 

400 กก./ไร ่ 1,500 บำท/ไร ่ 40,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 20 ครัวเรือน 

1,000 กก./ไร ่ 3,000 บำท/ไร ่ 12,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 21 ครัวเรือน 
4,000 กก./ไร ่ 1,100 บำท/ไร ่ 8,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
(11)  หมู่ที่ 11  บ้านไผ ่

 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 53 ครัวเรือน 

400 กก./ไร ่ 2,500 บำท/ไร ่ 5,000 บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 30 ครัวเรือน 

3,000 กก./ไร ่ 16,900 บำท/ไร ่ 20,000 บำท/ไร ่    85 ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
(12)  หมู่ที่ 12  บ้านไผ ่

 

ประเภทของกำรท ำกำรเกษตร จ ำนวน   ผลผลิตเฉลี่ย  
  ต้นทุนกำรผลติ

เฉลี่ย  รำคำขำยโดยเฉลี่ย 

   (กก./ ไร่)  (บำท/ ไร่) (บำท/ ไร่) 

2.1) ท ำนำ      ในเขตชลประทำน  
……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่…………….. ไร ่
   นอกเขตชลประทำน 42 ครัวเรือน 

365 กก./ไร ่ 1,000 บำท/ไร ่ 3,650 บำท/ไร ่    493 ไร ่
2.2) ท ำสวน สวน    หอมแดง 30 ครัวเรือน 

2,000 กก./ไร ่ 10,000 บำท/ไร ่ 30,000 บำท/ไร ่    140 ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
  สวน……………………….. ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

2.3) ท ำไร ่   ไร่อ้อย ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

   ไร่ข้ำวโพด ……………..ครัวเรือน 

……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่

    ไร่มันส ำปะหลัง 10 ครัวเรือน 
4,000 กก./ไร ่ 1,500 บำท/ไร ่ 8,000 บำท/ไร ่    30 ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ (โปรดระบุ) ……………..ครัวเรือน 
……….. กก./ไร ่ ……….. บำท/ไร ่ ……….. บำท/ไร ่    …………….. ไร ่
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

(๑)  หมูท่ี่ 1 บ้านไผ่ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง 1     40 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     20 % 
 5. คลองชลประทำน 2     10 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 (2)  หมูท่ี่ 2  บ้านดอนมะเกลือ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง 1     40 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     30 % 
 5. คลองชลประทำน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 (3)  หมูท่ี่ 3 บ้านหนองดุม 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง 1     30 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     18 % 
 5. คลองชลประทำน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 

 
 (4)  หมูท่ี่ 4  บ้านเมี่ยง 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แมน่้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง 1     25 % 
 4. หนองน้ ำ/บึง 2     20 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ 1     20 % 
 3. ฝำย       
 4. สระ 2     20 % 
 5. คลองชลประทำน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
(5)  หมูท่ี่ 5  บ้านคูสระ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร 1     60 % 
 3. คลอง 2     25 % 
 4. หนองน้ ำ/บึง 3     11 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ 1     2 % 
 3. ฝำย       
 4. สระ 2     20 % 
 5. คลองชลประทำน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(6)  หมูท่ี่ 6  บ้านหนองยาง 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง 1     20 % 
 4. หนองน้ ำ/บึง 2     30 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     30 % 
 5. คลองชลประทำน 2     20 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(7)  หมูท่ี่ 7  บ้านคูสระน้อย 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร 1     20 % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง 2     50 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 2     50 % 
 5. คลองชลประทำน 1     30 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
(8)  หมูท่ี่ 8  บ้านหัวหนอง 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร 1     30 % 
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง 2     30 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     20 % 
 5. คลองชลประทำน 2     30 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(9)  หมูท่ี่ 9  บ้านไผ ่
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ ำ/บึง       
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     20 % 
 5. คลองชลประทำน 2     25 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(10)  หมู่ที่ 10  บ้านคูสระใหม่ 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
  4. หนองน้ ำ/บึง 1     10 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     30 % 
 5. คลองชลประทำน 2     25 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

(11)  หมู่ที่ 11  บ้านไผ ่
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
  4. หนองน้ ำ/บึง 1     40 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     30 % 
 5. คลองชลประทำน 2     25 % 
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 

 
(12)  หมู่ที่ 12  บ้านดอนกลาง 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ าฝน    

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ ำ       
 2. ห้วย/ล ำธำร       
 3. คลอง       
  4. หนองน้ ำ/บึง 1     42 % 
 5. น้ ำตก       
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษย์สร้างขึ้น 
 1. แก้มลิง       
 2. อ่ำงเก็บน้ ำ       
 3. ฝำย       
 4. สระ 1     42 % 
 5. คลองชลประทำน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘. ศาสนา ประเพณ ีวฒันธรรม 
๘.๑ การนับถือศาสนา 

-  ผู้ที่นับถือศำสนำพุทธ  ร้อยละ   100  
           วัด  จ ำนวน  9  แห่ง  คือ 
 1) วัดบ้ำนไผ่   หมู่ที่  1 
 2) วัดบ้ำนดอนมะเกลือ  หมู่ที่  2 
 3) วัดบ้ำนหนองดุม  หมู่ที่  3 
 4) วัดบ้ำนเมี่ยง   หมู่ที่  4 
 5) วัดบ้ำนคูสระ   หมู่ที่  5 
 6) วัดป่ำเทพประสิทธิ์  หมู่ที่  5 
 7) วัดบ้ำนหนองยำง  หมู่ที  6 
 8) วัดป่ำหนองสำลี  หมู่ที่  9 
 9) วัดป่ำไผ่สำมัคคีธรรม  หมู่ที่  12 

 

๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมำณเดือน มกรำคม 
-  ประเพณีท ำบุญสังฆทำน  ประมำณเดือน สิงหำคม กันยำยน ตุลำคม 
-  ประเพณีวันสงกรำนต์    ประมำณเดือน เมษำยน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมำณเดือน ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
-  ประเพณีวันเข้ำพรรษำ  ออกพรรษำ ประมำณเดือน  กรกฎำคม  ตุลำคม  พฤศจิกำยน 
 

๘.๓ ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้อนุรักษ์ภูมปิัญญำท้องถิ่น  ได้แก่  
วิธีกำรท ำเครื่องจักสำรใช้ส ำหรับในครัวเรือน  วิธีกำรเลี้ยงไหมและกำรทอผ้ำไหม  วิธีกำรทอเสื่อจำกต้นกก  และวิธีกำร
จับปลำธรรมชำติ   
  ภาษาถิ่น  ส่วนมำกร้อยละ 100% พูดภำษำอิสำน    
 

๘.๔ สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประชำชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่ได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอำไว้
จ ำหน่ำยบ้ำง ได้แก่  เสื่อที่ทอจำกต้นกก  ผ้ำที่ทอจำกผ้ำฝ้ำยและผ้ำไหม  เครื่องจักรสำนที่ท ำจำกไม้ไผ่      
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาต ิ

(1)  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
 -  ล ำน้ ำ,  ล ำห้วย   จ ำนวน      2 แห่ง 
 -  บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ    จ ำนวน     12 แห่ง 
(2)  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
 -  ฝำย     จ ำนวน      1 แห่ง 
 -  บ่อน้ ำตื้น    จ ำนวน     16 แห่ง 
 -  บ่อน้ ำโยก    จ ำนวน     3 แห่ง 
 -  หนอง     จ ำนวน     2 แห่ง 
(3)  ป่ำตำมธรรมชำติ 

-  ป่ำดงดวน   มีพื้นท่ี  348  ไร่  อยู่ทำงทิศตะวันตกของหมู่  10  และหมู่   5 
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แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
๑๐. อื่นๆ  

๑๐.๑  สรุปผลสถานการณ์พัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-     กำรคมนำคม ขนส่งไม่สะดวก สภำพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก ในช่วงฤดูร้อน ถนนเป็นฝุ่น

ละออง ในฤดูฝน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ น้ ำท่วมขัง 
-     ระบบไฟฟ้ำสำธำรณะไม่ทั่วถึง  
-     ระบบโทรศัพท์ในบ้ำนเรือน และระบบโทรศัพท์สำธำรณะไม่ท่ัวถึง 

ด้านแหล่งน้ า 
               -  ขำดแคลนน้ ำในฤดูร้อน 

-   น้ ำที่จะน ำมำใช้ในกำรเกษตรไม่เพียงพอ 
-   ภำชนะเก็บน้ ำฝนไม่เพียงพอทุกครัวเรือน 
-   ระบบประปำส่วนภูมิภำคและประปำหมู่บ้ำนไม่ทั่วถึง 

ด้านสังคม 
-   ประชำชนว่ำงงำน แรงงำนไร้ฝีมือ บุคคลที่จบกำรศึกษำมุ่งเข้ำท ำงำนในเมือง 
-   กำรแพร่ระบำดของยำเสพติดและกำรพนัน 

  ด้านสาธารณสุข 
-   ขำดกำรรณรงค์ส่งเสริม ควำมรู้ ด้ำนสำธำรณสุข และกำรดูแลรักษำสุขภำพ 
-   กำรเสพสำรเสพติด สูบบุหรี่ และเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 
-   ไม่มีระบบจัดเก็บและกำรจัดกำรเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
-   ขำดแคลน อุปกรณ์ กำรเรียนกำรสอนของเด็กวัยก่อนเรียนและระดับปฐมวัย 
-   ขำดกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ อำชีพในโรงเรียน 
-   ขำดกำรส่งเสริมให้เด็ก และเยำวชน เข้ำร่วมกิจกรรมทำงศำสนำ 

ด้านเศรษฐกิจ 
-   ขำดกำรรวมกลุ่มในเชิงกำรผลิตและก ำหนดรำคำในกำรขำยผลผลิต 
-   ขำดแคลนเงินทุนและเกษตรกรมีหนี้สิน 
-   ขำดกำรสนับสนุนให้เกษตรกรประกอบอำชีพเสริม 
-   กำรผลิตภำคกำรเกษตรไม่สำมำรถพ่ึงตนเองได้ 

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-    กำรบุกรุกที่สำธำรณะและตัดไม้ท ำลำยป่ำ 
-    ขำดควำมร่วมมือจำกประชำชนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม 
-    ประชำชนขำดจิตส ำนึกในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติ ใช้ทรัพยำกรไม่คุ้มค่ำ 
-    ขำดระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
-    ปัญหำสิ่งแวดล้อมในบริเวณบ้ำนเรือนและชุมชน/ตลำด 

ด้านการเมือง และการบริหารจัดการองค์กร 
-   ขำดควำมสำมัคคีในกลุ่มฯ องค์กรประชำชน 
-   เงินงบประมำณไม่เพียงพอในกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแผนงำน/โครงกำร 
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ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

1

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
สายหน้า รพ.สต.ไผ่ เช่ือมบ้านหนองดุม
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

200,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 200,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 200,๐๐๐)

- - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

3 -

4 -                 160,000 - - กองช่าง

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก   
สายจากบ้านนายประดิษฐ์ รัตนวัน ถึงดอนปู่ตา
 หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ  ** (เสนอโดยหมู่ท่ี
 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

-

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนายสมใจ บุญอินทร์ ถึงบ้าน      
   นายรักสิทธ์ิ นนทะวงษ์                          
  * (เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

- -

53๐,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 53๐,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 53๐,๐๐๐)

กองช่าง

- - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ท่ี โครงการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนายสุบรรณ รัตนะวัน ถึงบ้าน     
    นายวินัย มณีบุตร  หมู่ท่ี 2 บ้านดอน
มะเกลือ  ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผน
ชุมชน ปี ๖๐)

100,000                 

25622561 2563 2564
หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ 01



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากหมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม ถึง สุดเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (บ้านบึงหมอก) 
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

3,18๐,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 3,180,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 3,180,๐๐๐)

- - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากหมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง ถึง บ้านดวนน้อย  
 ต าบลเมืองแคน 
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- - 2,65๐,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 2,65๐,๐๐๐)
(ปี ๖๐ : 2,65๐,๐๐๐)

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก 
สายจากบ้านนายประดิษฐ์ รัตนวัน ถึงดอนปู่ตา 
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- 550,000                 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านนายสมพงษ์ รัตนวัน ถึง บ้าน      
  นางบุญเพียร รัตนวัน                             
     ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี 
๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- - 300,000                - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก  
สายจากบ้านนายสุพิช จิตม่ัน ถึง บ้าน          
นางบุญค้ า มูลอ่อน                                  
   ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- - - 550,000                 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

2561 2562 2563 (KPI)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

2564

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนเกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมขยายไหล่ทาง สายจากบ้าน            
นายคมนิพัฒน์ อรรคบุตร ถึง ดอนปู่ตา          
   ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

500,000                 - - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  3,180,000 3,180,000  - - กองช่าง

สายหมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม ถึง สุดเขต (ปี ๖๐ : 3,180,๐๐๐) (ปี ๖1 : 3,180,๐๐๐)

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (บ้านบึงหมอก) (ปี ๕๙ : 3,180,๐๐๐) (ปี 60 : 3,180,๐๐๐)
 ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านนายพันธ์ พาหา ถึงบ้าน

นายหัน ปุพบุญ  
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านนายยงค์ รัตนวัน ถึงวัดบ้านเม่ียง

* (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบ้านเม่ียง ถึง บ้านหนองดุม

* (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,337,500  -  -  -

หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ จากแยกโนนสังข์ (ปี ๖๐ : 1,337,5๐๐)

ถึงบ้านคูสระน้อย หมู่ท่ี 7 
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

25622561 2563 (KPI)2564

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง--

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

กองช่าง

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

4,125,000

12 เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-

(ผลผลิตของโครงการ)

250,000                 

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

-

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

กองช่าง-

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

หน่วยงานผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

-

400,000                 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

--

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

-



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -  - 1,337,500  -

สายบ้านนางเสาร์ รัตนวัน ถึงห้วยพระบาง

(ต่อจากโครงการเดิม)
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -  - - 825,000                 

รอบบึงปากกา หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่

* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 260,000  -  -  -
สายจากฐานบ้ังไฟ ถึงห้วยพระบาง (ปี ๖๐ : 260,๐๐๐)
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 260,๐๐๐)

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) 

356,000 - - -
สายจากบ้านคูสระใหญ่ ถึง ห้วยพระบาง (ปี ๖๐ : 356,๐๐๐)

หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ (ปี ๕๙ : 356,๐๐๐)
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

21 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 100,000  - - -
สายส่ีแยกวัดบ้านหนองยาง ถึง บ้าน
นายสุรชัย  วันศรี
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 265,000                 - -  -

สายบ้านนายอุดม รัตนวัน ถึง สามแยก (ปี 60 = 265,000)

ไปบ้านหัวหนอง (โครงการต่อเน่ือง)
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) 

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

2561 2562 (KPI)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

2563 2564

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 160,000                 - -  -

สายต่อจากโครงการเดิม ถึงวัดบ้านหนองยาง
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 2,750,000              -  -

สายกองทุนหมู่บ้าน ถึงวัดบ้านหนองยาง
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) 

(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,750,000              2,750,000              2,750,000             2,750,000              

สายบ้านคูสระน้อย ถึงบ้านหนองสรวง (ปี ๖๐ : 2,750,00๐) (ปี ๖1 : 2,750,00๐) (ปี ๖2 : 2,750,00๐) (ปี ๖3 : 2,750,00๐)

ต าบลสร้างป่ี หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย (ปี 59 : 2,750,00๐) (ปี 60 : 2,750,00๐) (ปี 61 : 2,750,00๐) (ปี 62 : 2,750,00๐)
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,750,000              2,750,000              2,750,000             2,750,000              

สายบ้านคูสระน้อย ถึง บ้านหนองศาลา (ปี ๖๐ : 2,750,00๐) (ปี ๖1 : 2,750,00๐) (ปี ๖2 : 2,750,00๐) (ปี ๖3 : 2,750,00๐)

ต าบลสร้างป่ี (ต่อจากโครงการเดิม) (ปี 59 : 2,750,00๐) (ปี 60 : 2,750,00๐) (ปี 61 : 2,750,00๐) (ปี 62 : 2,750,00๐)
หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 7)

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 397,000                  -  -  -

จากบ้านนายอนันตชัย นนทะวงษ์ (ปี 60 = 397,000)
ถึงหมู่ท่ี 11 บ้านไผ่ ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 7)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 128,400  -  -  -
เส้นหลังบ้านนายบุญชัย นนทะวงษ์ ถึง (ปี 60 = 128,400)
แยกไปบ้านหนองยาง หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

2561

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ท่ี 2562 2563 2564

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

(KPI) หน่วยงาน

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

กองช่าง1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 440,000 -  -

จากบ้านนายอนันตชัย นนทะวงษ์ ถึง (ปี 60 = 440,000)

หน้าร้านค้าชุมชน หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 1,590,000              - -
รอบหนองแด่ หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง (ปี 60 = 1,590,000)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - - 100,000                 
สายหน้าโรงเรียนบ้านไผ่ ถึงเหมืองเก่า (ปี 60 = 100,000)
หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง 
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  - 100,000                -
บริเวณหน้าบ้านนายล าพูน บุญตา ถึงบ้าน (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)
นายสังวรณ์ จันทพันธ์ หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ (ปี ๕๙ : 100,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

33 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 132,500  -  -  -
หน้าบ้านนายท านอง พาหา ถึงบ้าน (ปี 60 = 132,500)
นายประถม รัตนวัน หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,750,000 2,750,000 2,750,000  -
เส้นจากหนองกูด ถึงดงหนองคา (ปี 60 = 2,750,000) (ปี 61 = 2,750,000) (ปี 62 = 2,750,000)
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่างเพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดก าหนด)

กองช่าง

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

(KPI)2562
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
2563 2564

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

หน่วยงาน
2561

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 400,000 -  -  -
จากบ้านนายเท ผันผ่อน ถึงคอกหมู (ปี 60 = 400,000)
นายวิทยา รัตนวัน หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

36 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  - 190,800  -  -
จากบ้านนางหมาย ผันผ่อน ถึงหนองกะผาย (ปี 60 = 190,800)
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 3,445,000 -
จากบ้านคูสระใหม่ ถึงบ้านดวนน้อย (ปี 60 = 3,445,000)
ต าบลเมืองแคน  หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
จากคูสระใหม่ ถึงห้วยพระบาง (ปี 60 = 5,500,000) (ปี 61 = 5,500,000) (ปี 62 = 5,500,000) (ปี 63 = 5,500,000)
(เส้นหนองฮี) หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 200,000
เส้นข้างกองทุนหมู่บ้าน ถึงรอบศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านคูสระ หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 825,000 - -
เส้นจากกองทุนหมู่บ้าน ถึง ฐานบ้ังไฟ (ปี 60 = 825,000)
หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

กองช่าง

กองช่างประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ท่ี

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

25632562 (KPI)2564
หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2561
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

41 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000                 200,000 200,000 200,000
เส้นภายในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่

42 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส เพ่ือใช้เป็นแนวก้ันการ ก่อสร้างบล็อคคอนเวร์ส  -  - 100,000  - จ านวนถนนท่ีได้ ท่ีสาธารณะมีแนวก้ัน กองช่าง

สายตะวันออก บริเวณหน้าวัดบ้านคูสระ พังทะลายของดิน ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วน (ปี 60 = 100,000) มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ไม่ท าให้ดินพังทะลาย
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ต าบลก าหนด

43 โครงการขยายไหล่ทาง สายบ้านคูสระใหญ่ เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางขยายไหล่ทางถนนลาดยาง - - 400,000 -

หมู่ท่ี 5 ถึง บ้านไผ่ หมู่ท่ี 9 คมนาคมท่ีสะดวก (ปี 60 = 400,000)

** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

44 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน รอบท่ีสาธารณะ  
(ปู่ตา)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

48,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 48,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 48,๐๐๐)

- - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน รอบท่ีสาธารณะ 
(ป่าช้าเก่า)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- - 48,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 48,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 48,๐๐๐)

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน ซอยบ้านนาง
ราตรี จินดาวงษ์ ถึงสุดซอย หมู่ท่ี 2 บ้านดอน
มะเกลือ
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

32,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 32,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 32,๐๐๐)

- - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ตามแบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไผ่

2562 2563 2564
หน่วยงานผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

(KPI)
งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ข้างละ 50 เซนติเมตร ยาว 1,000  

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ (ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

2561ท่ี โครงการ



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

47 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดินพร้อมลงหินคลุก 
ซอยบ้านนายหนูสิน ธุสาวัน
หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- 100,000                 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดินพร้อมลงหินคลุก 
จากบ้านนายมนู ศรีสุรักษ์ ถึงดอนจาน         
 หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- 100,000                 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

49 โครงการซ่อมแซมถนนข้ึนดิน 160,000                 
เส้นบ้านหนองดุม ถึง หนองนา (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม (ปี ๕๙ : 160,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

50 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน เส้นบ้านหนองดุม
  ถึง สุดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- 100,000 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน เส้นบ้าน        
นายทวี ปัดค า ถึง หนองแซง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

- - 100,000 - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน สายหนองแกว 60,000 - -  -
ถึง เขตต าบลส้มป่อย หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง (ปี ๖๐ : 60,๐๐๐)
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 60,๐๐๐)

กองช่าง

หน่วยงาน
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

 -เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

- องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

2563เป้าหมาย

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

 -

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่างเพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

2561 2562 2564โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

53 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน สายจาก - - 100,000                -

หนองแกว ถึง ป่าช้าสาธารณะ (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง (ปี ๕๙ : 100,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

54 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดินพร้อมลงหินคลุก 267,000  -  - -
สายบ้านนางเกสร อรรคบุตร (ปี ๖๐ : 267,๐๐๐)
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย (ปี 59 : 267,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี 60)

55 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน รอบสนามกีฬา 14,000 -  -  -
หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย (ปี ๖๐ : 14,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี 59 : 14,๐๐๐)

56 โครงการซ่อมแซมถนนข้ึนดินพร้อมลงหินคลุก  - 300,000                 -  -
เส้นหนองนาน้อย ถึงทางไปบ้านดอนมะเกลือ (ปี ๖๐ : 300,๐๐๐)
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ (ปี ๕๙ : 300,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

57 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน พร้อมลงหินคลุก  - - - 200,000                 
จากคลองชลประทาน ถึงท่ีดินนายค าใหม่ (ปี ๖๐ : 200,๐๐๐)
อรรคบุตร (ทุ่งหนองเมียง) หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ (ปี ๕๙ : 200,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

58 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน สายดอนดวน - 160,000                 - -

(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 160,๐๐๐)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2562 2563 2564

(ผลผลิตของโครงการ)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

(KPI)2561

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่างประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

กองช่าง1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลดก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

กองช่าง

หน่วยงาน

กองช่าง



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

59 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน - 100,000                 - -

สายหนองกะผาย ถึง ฐานบ้ังไฟ (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ (ปี ๕๙ : 100,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

60 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน - - 160,000  -

สายคูขนุน ถึง สามแยกบ้านเม่ียง  (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ (ปี ๕๙ : 160,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

61 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน 160,000  -  -  -

สายดอนปู่ตา ถึง สามแยกดงหนองคา (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่ (ปี ๕๙ : 160,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

62 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน พร้อมลงลูกรัง - 250,000 - -

สายหนองอีตีบ ถึง ดงหนองคา (ปี ๖๐ : 250,๐๐๐)

หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11)(จากแผนชุมชน ปี 60)

63 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน สายดงหนองคา - - 560,000                -

ถึงสุดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (ปี ๖๐ : 560,๐๐๐)

หมู่ท่ี  11 บ้านไผ่
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

64 โครงการก่อสร้างถนนข้ึนดิน บริเวณท่ีดิน 160,000                 - - -

นายสวัสด์ิ อ านวย ถึงสามแยกทางไปบ้านเม่ียง (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ(ผลผลิตของโครงการ)
2561

กองช่าง

หน่วยงาน2564 (KPI)

กองช่าง

2563

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

กองช่าง

เพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

2562

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

65 โครงการขยายถนนพร้อมลงหินคลุก 150,000 - - -

สายหนองอีตีบ ถึงหัวดอน หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่ (ปี ๖๐ : 150,๐๐๐)

**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 150,๐๐๐)

66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหนองไผ่ 
หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ * (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) 
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- -                 100,000 - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

67 โครงการขยายถนน สายหน้าบ้าน - - 100,000                -

นายธนู บุญอินทร์ ถึงบ้านนายทองยุ่น พันธ์ศรี

**(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี 60)

68 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้า      
บ้านดอนมะเกลือ ถึง บ้านเม่ียง
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- 100,000                 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนปู่ตา   
ถึงหนองพุก หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- 100,000                 - - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากบ้าน  
ดอนมะเกลือ ถึงแยกองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- - - 100,000                 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

2562

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

หน่วยงาน(KPI)

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ท่ี

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
2561 ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
โครงการ

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

๑ แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

2563 2564



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

71 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจาก       
บ้านเม่ียง ถึงบ้านหนองดุม
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- - - 987,000 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก  ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

72 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก - 356,000 - -
รอบบึงปากกา หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ (ปี ๖๐ : 356,๐๐๐)
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 356,๐๐๐)

73 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายบ้าน  - 600,000 - -
บ้านคูสระใหญ่ ถึง บ้านดอนมะเกลือ (ปี ๖๐ : 600,๐๐๐)
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 600,๐๐๐)

74 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก - 356,000  - -
บริเวณรอบหนองน้ าเขียว (ปี ๖๐ : 356,๐๐๐)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 356,๐๐๐)

75 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายจาก - - 356,000 -
สามแยกบ้านคูสระ ถึงบ้านเม่ียง
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

76 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก - - - 100,000
ล าเลียงสินค้าเกษตร สายจากคลองน้ า 
ถึงท่ิดินนายธีรักพงษ์ รัตนะวัน
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ท่ี

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่างเพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

2561 2562 2563 2564

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

(ผลผลิตของโครงการ)

กองช่าง

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

หน่วยงาน(KPI)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดขอบ

หลัก

77 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดงหนองคา 356,000 - - -
ถึงเขตต าบลหนองหมี หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง (ปี 60 = 356,000)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี 60)

78 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก 100,000 - - -
สาย'บ้านหัวหนอง ถึงโรงน้ าแข็ง 
หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี 60)

79 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก 534,000 - -  -
สายคูสระใหม่ ถึง ห้วยพระบาง (เส้นหนองฮี) (ปี 60 = 534,000)
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

80 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก  - 850,000 -  -
สายคูสระใหม่ ถึงห้วยพระบาง (หนองแดงน้อย) (ปี 60 = 850,000)
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

81 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก รอบดอนปู่ตา  -  -  - 100,000
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ (ปี 60 = 100,000)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

82 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก สายท่ีดิน  -  -  - 150,000
นายทองพูน พาหา ถึงดงดวน (ปี 60 = 150,000)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

กองช่าง

กองช่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

กองช่าง

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดขอบ

หลัก

83 โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก  -  -  - 150,000
รอบบึงสาวเอ้ หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ (ปี 60 = 150,000)
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

84 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกรอบส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

- 100,000                 100,000                100,000                 องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่าง

85 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากออมทรัพย์ เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ ถึงหนองไผ่ น้ าเพ่ือให้สามารถ
* (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ระบายน้ าได้ดี

86 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ท้ังสองข้าง เพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ า 114,000

จากออมทรัพย์ หมู่ท่ี 1 บ้านไผ่ ถึงหนองแด่ เพ่ือให้สามารถระบายน้ า (ปี ๖๐ : 114,๐๐๐)

**(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ได้ดี

87 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย

นายค า จันทะพันธ์ ถึง หนองแด่ หมู่ท่ี 8 น้ าเพ่ือให้สามารถ
บ้านหัวหนอง *(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผน
ชุมชน ปี ๖๐)

ระบายน้ าได้ดี

88 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าภายใน เพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ า 171,000

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ เพ่ือให้สามารถระบายน้ า (ปี ๖๐ : 171,๐๐๐)

(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ได้ดี

-

-

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก
เพ่ือให้ประชาชนสัญจร
ไปมาได้สะดวก

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

วัตถุประสงค์

กองช่าง

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

-

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

กองช่าง-

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

เป้าหมาย

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

ท่ี โครงการ

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

-

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

300,000

- - สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

160,000

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

- -๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-

-

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ ข้ึนไป

-



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

89 โครงการวางท่อระบายน้ าตามแยกภายใน เพ่ือก่อสร้างท่อระบายน้ า 50,000

หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ เพ่ือให้สามารถระบายน้ า (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)

(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ได้ดี

90 โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักน้ า 160,000

บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน (อู่ซ่อมรถ) ถึง (ปี ๖๐ : 160,๐๐๐)

ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

91 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า บริเวณหมู่ท่ี 1 90,000

บ้านไผ่ ถึง หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง (ปี ๖๐ : 90,๐๐๐)

**(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 90,๐๐๐)

92 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า จากบ้าน 90,000
นายประถม การปลูก ถึงบ้านนายเก้ือ จ าปา
พันธ์

(ปี ๖๐ : 90,๐๐๐)

**(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 90,๐๐๐)

93 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า - 1,710,000  -  -

จากบึงปากกา ถึง ห้วยพระบาง (ปี ๖๐ : 1,710,๐๐๐)

หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ (ปี ๕๙ : 1,710,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

94 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า สายบ้าน - -  - 700,000                 

นางบุปผา วงศ์อนันต์ ถึงร้านค้าชุมชน

หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

(KPI)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

2561 2562

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

-

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

ท่ี (ผลผลิตของโครงการ)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

2563

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

-

- - สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

2564

กองช่าง-

๑ แห่ง (5 จุด) ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

-

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

กองช่าง

- - สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

- สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

- - สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘๐

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

-

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่างเพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  - 171,000  - -

นายบุญมี บุญราช ถึง บ้านนายสุรชัย วันศรี (ปี ๖๐ : 171,๐๐๐)

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง  (ปี ๕๙ : 171,๐๐๐)
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

96 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จาก  - 500,000  - -
บ้านหนองยาง ถึงคลองชลประทาน (ปี ๖๐ : 500,๐๐๐)

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง 
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

97 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - - 114,000 -
จากหนองแด่ ถึง เหมืองเก่า (ปี ๖๐ : 114,๐๐๐)

หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

98 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  -  -  - 114,000

จากบ้านนายหมุน กมล ถึง หนองแด่ (ปี ๖๐ : 114,๐๐๐)

หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

99 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  -  -  - 114,000

นางเมือง หมอยาดี ถึงบ้านนางเพลินพิศ กมล  (ปี ๖๐ : 114,๐๐๐)

หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

100 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  -  - 150,000 -

นายพูล กมล ถึง บ้านนายส ารอง มะลิ
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

2564
(KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

2561 2562 2563 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

กองช่าง

หน่วยงาน

กองช่าง

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

กองช่าง

กองช่าง

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

101 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  -  -  - 150,000

นางไหม บุญมานัส ถึงบ้านนายทองใบ บุญราช (ปี ๖๐ : 150,๐๐๐)

หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

102 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  -  -  - 100,000

นายค าใหม่ อรรคบุตร ถึงบ้านนายประยงค์ (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

พันธ์ไผ่ หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

103 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า จากบ้าน  -  - - 100,000

นายประสพ จันทะพันธ์ ถึงบ้านนายยุพัก (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

จันทะพันธ์ หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

104 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก 125,000                  - -
คสล. สายจากกองทุนหมู่บ้าน ถึงทางแยกไป (ปี ๖๐ : 150,๐๐๐)

ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่  (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

105 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าพร้อมฝาตะแกรง เพ่ือให้ชุมชนระบายน้ า 171,000 171,000 -  -

เหล็กปิด จากบ้านนางทองมี รัตนวัน ถึง ได้สะดวก (ปี ๖๐ : 171,๐๐๐) (ปี ๖1 : 171,๐๐๐)

บ้านนางทองจ า พาหา (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ท่ี 10 คูสระใหม่ **(เสนอโดยหมู่ท่ี 10)

106 โครงการติดต้ังฝาตะแกรงเหล็กปิดร่องระบายน้ า เพ่ือให้ชุมชนระบายน้ า  -  - 171,000 -

บริเวณหน้าบ้านนางบุญเรือน ทองแสง ได้สะดวก (ปี ๖๐ : 171,๐๐๐)

ถึงบ้านนางระยงค์ พาหา 
หมู่ท่ี 10 คูสระใหม่ **(เสนอโดยหมู่ท่ี 10)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2561 2562 2563

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

2564วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ท่ี โครงการ (ผลผลิตของโครงการ)
(KPI)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

หน่วยงาน

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

107 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เส้น 171,000  -  -  -
กองทุนหมู่บ้าน ถึง ทางเช่ือมบ้านเม่ียง (ปี ๖๐ : 171,๐๐๐)

หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

108 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า จากบ้าน  - 100,000  -  -
นายสวัสด์ิ อ านวย ถึงถนนลาดยาง (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

109 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เส้นหลัง 200,000  -  -  -
กองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านนายสมศรี อรรคบุตร (ปี ๖๐ : 200,๐๐๐)

หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

110 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า เส้นหน้า  -  - 100,000  -
บ้านนายธนู บุญอินทร์ ถึงสามแยกโรงสีชุมชน (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง
*(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

111 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า 
แรงต่ า เส้นหน้ากองทุนหมู่บ้าน ถึง
รพ.สต.ไผ่ ** (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑)             
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

             100,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 100,๐๐๐)

- - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

ตลอดปี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

2561 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

2562 2563 2564 (KPI)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ)

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

กองช่าง

กองช่าง

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0

กองช่าง

เพ่ือก่อสร้างท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพักน้ า 
เพ่ือให้สามารถระบาย
น้ าได้ดี

สามารถระบายน้ า
ได้สะดวกไม่อุดตัน
 ไม่ส่งกล่ินเหม็น
ก่อความร าคาญ

หน่วยงาน

สามารถระบายน้ า
ได้กว่าร้อยละ ๘0



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

112 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า 
แรงต่ า เส้นบ้านนายประดิษฐ์ รัตนวัน ถึง    
ดอนปู่ตา  ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2)             
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

- - 100,000 - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

113 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร      
สายบ้านดอนมะเกลือ ถึงดอนจาน
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

- - 130,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 130,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 130,๐๐๐)

- ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

114 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า 
แรงต่ า ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 1-12) 
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)  

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล และ
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

60,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 60,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 60,๐๐๐)

60,๐๐๐
(ปี ๖1 : 60,๐๐๐)
(ปี 60: 60,๐๐๐)

60,๐๐๐
(ปี ๖2 : 60,๐๐๐)
(ปี 61 : 60,๐๐๐)

60,๐๐๐
(ปี ๖3 : 60,๐๐๐)
(ปี 62 : 60,๐๐๐)

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

115 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร        
สาย รพ.สต.ไผ่ ถึงทางเช่ือมบ้านหนองดุม      
ถึงบ้านเม่ียง ** (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑) (จากแผน
ชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

130,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 130,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 130,๐๐๐)

- - - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร       
สายจากท่ีดิน นายจ าปา แว่นแก้ว ถึงหนองหิน
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ในการเกษตรอย่าง
ท่ัวถึง

100,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 100,๐๐๐)

- - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและไฟฟ้า 
แรงต่ า สายจากบ้านนายเภา โยวะ ถึง       
บ้านนางบุญเพียร รัตนวัน
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

- - - 100,000                 ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

118 ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร สาย เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - - 104,000 กองช่าง
บ้านดอนมะเกลือ ถึงคลองชลประทาน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 800  เมตร (ปี 60 : 104,000)
(บ้านเม่ียง) (ต่อจากโครงการเดิม) อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี 60)

เป้าหมาย

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ100

2564ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 2562

ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร

ตลอดปี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
2561

ตลอดปี

ตลอดปี

ตลอดปี

2563

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

(KPI) หน่วยงานผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

119 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -  - 130,000 กองช่าง
สายบ้านดอนมะเกลือ ถึง บ้านคูสระ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
(ต่อจากโครงการเดิม) อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 2) (จากแผนชุมชน ปี 60)

120 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร 130,000 -  -  - กองช่าง
สายบ้านหนองดุม ถึงสุดเขตองค์การ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร
บริหารส่วนต าบลไผ่ หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี 60)

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร 130,000 -  -  - กองช่าง
สายบ้านหนองนา ถึง หนองสแบง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี 60)

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  - - 130,000  - กองช่าง
สายบ้านหนองดุม ถึง หนองสแบง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี 60)

123 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  -  - 130,000  - กองช่าง
สายบ้านหนองดุม ถึง หนองแซง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชน ปี 60)

124 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร 130,000  - - กองช่าง
สายบ้านเม่ียง ถึง บ้านหนองดุม ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี 60)

125 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  -  -  - 130,000 กองช่าง
สายบ้านเม่ียง ถึงสุดเขตองค์การบริหารส่วน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
ต าบลไผ่ เช่ือมบ้านดวนน้อย หมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี 60)

126 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  - 130,000  -  - กองช่าง
สายแยกบ้านเม่ียง ถึง บ้านยาง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี 60)
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127 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร 130,000  - - กองช่าง
สายบ้านคูสระใหญ่ ถึงบ้านดอนมะเกลือ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
(ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

128 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  - -  - 130,000 กองช่าง
สายแยกบ้านเม่ียง ถึง ดงดวน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

129 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  - -  - 100,000 กองช่าง
สายแยกหน้าโรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ถึงท่ีดิน ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 700 เมตร (ปี 60 : 91,000)
นายสุภาพ รัตนะวัน หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

130 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร  - - 130,000  - กองช่าง
สายบ้านคูสระใหญ่ ถึง ดงดวน (ข้างโรงงาน) ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,000 เมตร
หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหญ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี 60)

131 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 1,287,000 -  - - กองช่าง
สายบ้านหนองยาง ถึงเช่ือมต าบลหนองหมี ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 1,287,000)
(หนองมะหลัด) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

132 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร - 130,000 -  - กองช่าง
สายบ้านหนองยาง  ถึงหนองสิม ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

133 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  - 195,000  - กองช่าง
สายบ้านหนองยาง ถึง หนองแกว (ต่อจาก ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,500  เมตร (ปี 60 : 195,000)
โครงการเดิม) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)
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หลัก
134 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร - - 130,000 - กองช่าง

สายบ้านหนองยาง ถึง ป่าช้าสาธารณะ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

135 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000  - - กองช่าง
สายบ้านหนองยาง ถึงทางเช่ือมต าบลหนองหมี ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

136 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -  - 130,000 กองช่าง
สายบ้านหนองยาง ถึง บ้านหัวหนอง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60)

137 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000  -  - กองช่าง
สายจากบ้านคูสระ หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
ถึงเขตบ้านเหล่าน้อย (ห้วยพระบาง) อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี 60)

138 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ 100,000  -  -  - กองช่าง
สายบ้านนายอนันตชัย นนทะวงษ์ ถึง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร การเกษตร  ระยะทาง (ปี 60 : 100,000)
บ้านหนองยาง หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง อย่างท่ัวถึง 700  เมตร
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี 60)

139 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000  -  - กองช่าง
สายบ้านหัวหนอง ถึงเช่ือมต าบลส้มป่อย ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
(เส้นไปโรงน้ าแข็ง) หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี 60)

140 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 130,000  - - กองช่าง
สายดงหนองคา ถึงเขตต าบลหนองหมี ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0
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ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
เป้าหมาย

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
141 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ   

รอบหนองแด่ ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8)  (จาก
แผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ือให้
ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า   
ทุกครัวเรือน

- - 60,000 - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

142 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000 -  - - กองช่าง
จากแยกชลประทาน ถึงวัดป่าหนองสาลี ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

143 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จากบ้าน 
นายบุญค้ า บุญราช ถึงออมทรัพย์หมู่บ้าน       
 * (เสนอโดยหมู่ท่ี 9)  (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

60,000 -  - - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

144 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 100,000  - - กองช่าง
จากบ้านนายหวัน  รัตนวัน ถึงองค์การบริหาร ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 100,000)
ส่วนต าบลไผ่ หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ อย่างท่ัวถึง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

145 โครงการเพ่ิมขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมี  - 300,000  - - กองช่าง
พร้อมระบบสายไฟฟ้าแรงสูง สายหนองกูด ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร
หมู่ท่ี 9 บ้านไผ่ อย่างท่ัวถึง
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 9) (จากแผนชุมชน ปี 60)

146 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000  -  - กองช่าง
สายดงดวน (ต่อจากโครงการเดิม) ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
หมู่ท่ี 10 สายคูสระใหม่ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

147 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - - 130,000  - กองช่าง
สายหนองฮี หมู่ท่ี 10 คูสระใหม่ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60) อย่างท่ัวถึง

148 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  -  -  - 100,000 กองช่าง
สายหนองกะผาย ถึงฐานบ้ังไฟ ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 100,000)
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

เป้าหมาย

ตลอดปี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ตลอดปี

ตลอดปี

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
149 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 195,000  -  -  - กองช่าง

สายดงหนองคา ถึง หนองกูด (ต่อจาก ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง 1,500  เมตร (ปี 60 : 195,000)
โครงการเดิม) หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

150 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 130,000  -  -  - กองช่าง
สายแยกคลองชลประทาน หมู่ท่ี 11 (ดงกลาง) ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 130,000)
ถึงหมู่ท่ี 2 บ้านดอนมะเกลือ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

151 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร - 100,000  -  - กองช่าง
สายจากดอนปู่ตา ถึงท่ีดินนางราตรี บุตรจินดา ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 100,000)
หมู่ท่ี 11 บ้านไผ่ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

152 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร - - - 100,000 กองช่าง
สายจากท่ีดินนายประสิทธ์ิ จันทะพันธ์ ถึง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 100,000)
ท่ีดินนายทองพูล จันทะพันธ์ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

153 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณ    
ข้างโรงเรียนบ้านไผ่ ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 11)  
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้าแรง
ต่ าเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

- 45,000 - - ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

กองช่าง

154 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร - - - 100,000 กองช่าง
สายจากท่ีดินนายอุดม รัตนวัน ถึง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,000  เมตร (ปี 60 : 100,000)
ท่ีดินนายเก้ือ จ าปาพันธ์ อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60)

155 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร  - 195,000  -  - กองช่าง
สายท่ีดินนายสวัสด์ิ อ านวย ถึง ป่าช้าเก่า ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,500  เมตร (ปี 60 : 195,000)
หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ตลอดปี

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ท่ี

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

โครงการ วัตถุประสงค์

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
156 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้ประชาชนมี ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 195,000 -  - กองช่าง

สายบ้านดอนกลาง ถึง บ้านเม่ียง ไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ระยะทาง  1,500  เมตร (ปี 60 : 195,000)
หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง อย่างท่ัวถึง
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี 60)

157 โครงการก่อสร้างประตูเหล็ก เปิด - ปิด เพ่ือป้องกันทรัพย์สิน ก่อสร้างประตูเหล็ก เปิด-ปิด 100,000 100,000 100,000  - จ านวนท่ีสาธารณะ อบต.มีแนวก้ันป้องกัน

ส านักงาน อบต.ไผ่ จ านวน 2 ชุด ในท่ีท าการ อบต. จ านวน 2 ชุด ตามแบบ ท่ีได้รับการปรับปรุง อันตรายต่อทรัพย์สินได้

แปลนของ อบต.ไผ่

158 โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือเก็บรักษาทรัพย์สิน ก่อสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ 100,000 100,000 100,000  - จ านวนอาคาร อบต.มีโรงเก็บ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ทางราชการของ อบต.ไผ่ จ านวน 1 หลัง ตามแบบ ท่ีได้มาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์ท่ี
จ านวน 1 หลัง แปลนของ อบต.ไผ่ เพ่ิมข้ึน ได้มาตรฐาน

159 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถของ เพ่ือรองรับยานพาหนะ ก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนอาคาร อบต.มีท่ีรองรับ
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ได้อย่างเพียงพอและเป็น ด้านหลังส านักงาน จ านวน 1 หลัง . ท่ีได้มาตรฐาน ยานพาหนะได้
จ านวน 1 หลัง ระเบียบเรียบร้อย ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ เพ่ิมข้ึน อย่างเพียงพอ

160 โครงการก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
(เสนอโดยชุมชนท่ี ๑) (ปี ๖๐ : 5๐๐,๐๐๐) (ปี ๖๐ : 5๐๐,๐๐๐)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 5๐๐,๐๐๐) (ปี ๕๙ : 5๐๐,๐๐๐)

161 โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุงห้องประชุมสภา 200,000 200,000 200,000 - จ านวนอาคาร มีห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พร้อมจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ จ านวน 1 แห่ง ตามแบบท่ีองค์การ ท่ีได้มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐาน

และระบบเสียงในห้อง บริหารส่วนต าบลไผ่ก าหนด เพ่ิมข้ึน
ประชุมให้มีมาตรฐาน

162 โครงการจัดท าพร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ จ านวน 1 ป้าย 100,000 100,000 - - จ านวนอาคาร ประชาชนได้รับ
บริเวณหน้าส านักงานองค์การบริหาร ต่างๆ ของทางราชการ ท่ีได้มาตรฐาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ส่วนต าบลไผ่ เพ่ิมข้ึน ท าให้เกิดความ

พึงพอใจ

163 อุดหนุนการซ่อมแซมปรับปรุงรักษา เพ่ือให้หอกระจายข่าว อุดหนุนงบประมาณ 20,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังของ หอกระจายข่าวย
หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน ของหมู่บ้านใช้งานได้ ตามโครงการท่ีเสนอของบประมาณ การสนับสนุน ของหมู่บ้านได้รับ

อย่างมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง

กองช่าง

- ประชาชนร้อยละ 
๘๐ ภูมิใจใน
หมู่บ้านของตนเอง

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ไผ่ก าหนด)

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ภูมิใจในหมู่บ้าน
ของตนเอง

เพ่ือก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน เพ่ือให้
เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวก
ส าหรับประชาชน

-

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนมีน้ า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐0

ประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

1

2 โครงการปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรตาม
หมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ – 12)  (จากแผนชุมชน 
ปี ๖๐)

เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

120,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 120,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 120,๐๐๐)
(ปี ๕๘ : 120,๐๐๐)

120,๐๐๐
(ปี ๖๑ : 120,๐๐๐)
(ปี ๖๐ : 120,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 120,๐๐๐)

120,๐๐๐
(ปี ๖๒ : 120,๐๐๐)
(ปี ๖๑ : 120,๐๐๐)
(ปี ๖๐ : 120,๐๐๐)

120,๐๐๐
(ปี ๖๓ : 120,๐๐๐)
(ปี ๖๒ : 120,๐๐๐)
(ปี ๖๑ : 120,๐๐๐)

การเกิดอุบัติเหตุ
เป็น ๐

มีความพร้อมใน
การอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน

ส านักปลัด

3 โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัคร เพ่ือเตรียมความพร้อม สมาชิก  อปพร.  ต าบลไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ อปพร. สมาชิกมีความพร้อม ส านักปลัด
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และความช านาญในการ ท่ีเข้าร่วมกิจรรม และความช านาญใน

ปฏิบัติงาน การปฏิบัตงาน

4 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพให้กับ เพ่ือเตรียมความพร้อม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสมาชิกท่ี สมาชิกมีความพร้อม ส านักปลัด
กรรมการหมู่บ้าน และความช านาญในการ เข้าร่วมกิจกรรม และความช านาญใน

ปฏิบัติงาน การปฏิบัตงาน

5 โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือบริการประชาชน ประชาชนในเขต อบต.ไผ่ 320,000 320,000 320,000 320,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ด้านการแพทย์ได้ทันท่วงทีท้ัง 12 หมู่ ผู้รับบริการลดลง บริการทางการแพทย์

ได้อย่างทันท่วงที

6 โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบ้ืองต้น เพ่ือเตรียมความพร้อม สมาชิก  อปพร.  ต าบลไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของจ านวน สมาชิกมีความพร้อม ส านักปลัด
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และความช านาญในการ และพนักงานของ อบต.ไผ่ ท่ีเข้าร่วมกิจรรม และความช านาญใน
(อปพร.) และพนักงาน อบต.ไผ่ ปฏิบัติงาน การปฏิบัตงาน

7 โครงการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมทบทวน เพ่ือเตรียมความพร้อม อุดหนุนงบประมาณ 13,000 13,000 13,000 13,000 จ านวนคร้ังของ สมาชิกมีความพร้อม ส านักปลัด
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และความช านาญในการ ตามโครงการ การสนับสนุน และความช านาญใน
อ าเภอราษีไศล ปฏิบัติงาน การปฏิบัตงาน

ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล(ตลอดปี)

เพ่ือป้องกันเหตุและภัย
ต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนใน
หมู่บ้าน

ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล(ตลอดปี)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

การเกิดอุบัติเหตุ
และภัยต่างๆเป็น ๐

โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน
*(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ – 12) 
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

(KPI)

100,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 100,๐๐๐)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

มีความพร้อมใน
การอ านวยความ
สะดวกให้กับ
ประชาชน

ส านักปลัด

วัตถุประสงค์

100,๐๐๐
(ปี ๖๓ : 100,๐๐๐)

100,๐๐๐
(ปี ๖1 : 100,๐๐๐)

โครงการท่ี

กรรมการหมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่

100,๐๐๐
(ปี ๖๒ : 100,๐๐๐)

2561 ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

25642563เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

2562
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการจัดซ้ือถังดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน เพ่ือดับไฟได้อย่างทัน จัดซ้ือถังดับเพลิง ประจ าหมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 - จ านวนถังดับเพลิง สามารถดับไฟได้อย่าง ส านักปลัด
ท่วงทีเม่ือเกิดเพลิงไหม้ ท้ัง 12 หมู่ ท่ีด าเนินการจัดซ้ือ ทันท่วงทีเม่ือเกิด
ในพ้ืนท่ี เพลิงไหม้ในพ้ืนท่ี

9 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เพ่ือป้องกันและลด ภายในเขตต าบลไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ป้องกันและลด ส านักปลัด
เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันส าคัญ อุบัติเหตุทางถนน การลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทางถนน
ต่างๆ ในเขตต าบลไผ่ ในเขตต าบลไผ่ได้

10 โครงการหน่ึงต าบลหน่ึงทีมกู้ภัย เพ่ือป้องกันการเกิดภัย ภายในเขตต าบลไผ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
ต่างๆ ในต าบลไผ่ ผู้รับบริการลดลง การเฝ้าระวังการเกิด

ภัยได้อย่างท่ัวถึง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการก่อสร้างระบบประปาของ เพ่ือก่อสร้างระบบผลิต  -  -  - 300,000 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ น้ าประปา เพ่ือให้ ปี 60 = 300,000

หมู่ท่ี 3 บ้านหนองดุม ประชาชนได้ใช้น้ า

** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชนปี 60) อย่างสะดวก

2 โครงการก่อสร้างระบบประปาของ เพ่ือก่อสร้างระบบผลิต  -  -  - 300,000 กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ น้ าประปา เพ่ือให้ ปี 60 = 300,000
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ ประชาชนได้ใช้น้ า

** (เสนอโดยหมู่ท่ี 3) (จากแผนชุมชนปี 60) อย่างสะดวก

3 โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงกรองน้ าด่ืม เพ่ือปรับปรุงและต่อเติม - 100,000 - - กองช่าง
ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระ โรงกรองน้ าด่ืม เพ่ือให้

** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชนปี 60) ถูกสุขลักษณะและ

สะดวก

4 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและ จัดซ้ือพร้อมติดต้ังเคร่ืองกรอง 200,000 200,000 300,000 300,000 จ านวนระบบ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน พลานามัยท่ีดีให้แก่ น้ าด่ืม จ านวน 7 หมู่ ได้แก่ ปี 60 = 300,000 ปี 61 = 200,000 ปี 62 = 200,000 ปี 63 = 300,000 ประปาท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐาน
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 6-12) ประชาชนในพ้ืนท่ี หมู่ท่ี 6 - 12 มาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

5 โครงการขยายเขตระบบน้ าประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ขยายเขตระบบน้ าประปา  -  -  - 200,000 จ านวนระบบ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง อย่างเพียงพอ ภายในหมู่บ้าน ตามแบบแปลน ปี 60 = 200,000 ประปาท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐาน
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชนปี 60) ของ อบต.ไผ่ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

6 โครงการก่อสร้างคันดินก้ันบริเวณโรงสูบน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ ก่อสร้างคันดินก้ันบริเวณโรงสูบน้ า 100,000 100,000  -  - จ านวนระบบ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง
ประปา (ห้วยพระบาง) หมู่ท่ี 7 อย่างเพียงพอ หมู่ท่ี 7 ตามแบบแปลน ประปาท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐาน
* (เสนอโดยหมู่ท่ี 5,7 และ หมู่ท่ี 10) ของ อบต.ไผ่ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

2562 2563 2564

 แผนงานการพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี (KPI)(ผลผลิตของโครงการ)โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

๑ แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

มีสถานท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ ๘๐

มีสถานท่ีผลิตและ
มีน้ าประปาท่ีมี
คุณภาพใช้

1 แห่ง ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน ๑
 ป้าย (ตามแบบท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

มีสถานท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ ๘0

มีสถานท่ีผลิตและ
มีน้ าประปาท่ีมี
คุณภาพใช้

มีสถานท่ีผลิตและ
มีน้ าประปาท่ีมี
คุณภาพใช้

มีสถานท่ีท่ีมี
ประสิทธิภาพร้อย
ละ ๘๐

หน่วยงาน
2561



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

7 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ าดิบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ เปล่ียนท่อ PVC เป็นท่อ PB  150,000 150,000  -  - จ านวนระบบ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง
ห้วยพระบาง ถึงประปาผิวดิน อย่างเพียงพอและถูก เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว ประปาท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐาน

ถูกสุขอนามัย ของ อบต.ไผ่ มาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

8 โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ าประปาบาดาล เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ โรงกรองน้ าประปา บริเวณ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนระบบ ประชาชนมีน้ าด่ืม กองช่าง
ขนาดเล็กพร้อมจัดหาถังน้ าใส บริเวณ อย่างเพียงพอและถูก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ประปาท่ีได้ ท่ีได้มาตรฐาน
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ถูกสุขอนามัย มาตรฐานเพ่ิมข้ึน เพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2561 2562 2563 2564 (KPI)(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 แผนงานการพาณิชย์

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ
หลัก

1 โครงการก่อสร้างแนวก้ันเขตพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี ก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ  -  -  - 100,000 จ านวนท่ีสาธารณะ มีแนวป้องกันเพ่ือ กองช่าง

สาธารณะประโยชน์ป่าช้าเก่า หมู่ท่ี 6 สาธารณะ ประโยชน์ ตามแบบแปลนของ (ปี 60 = 100,000) ท่ีได้รับการปรับปรุง ป้องกันอันตราย
บ้านหนองยาง **(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) อบต.ไผ่

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองแด่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบหนองแด่  - - 100,000 - จ านวนท่ีสาธารณะ บริเวณสถานท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี 60 = 100,000) ท่ีได้รับการปรับปรุง สะอาดและสวยงาม

** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชนปี 60)

3 โครงการล้อมร้ัวลวดหนามหนองแด่ เพ่ือใช้เป็นแนวก้ันรอบ ล้อมร้ัวลวดหนาม  - -  - 100,000 จ านวนท่ีสาธารณะ มีแนวป้องกันเพ่ือ กองช่าง
หมู่ท่ี 8 บ้านหัวหนอง  หนองป้องกันอันตราย ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี 60 = 100,000) ท่ีได้รับการปรับปรุง ป้องกันอันตราย
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 8) (จากแผนชุมชนปี 60)

4 โครงการก่อสร้างแนวก้ันเขตพ้ืนท่ี เพ่ือป้องกันการบุกรุกท่ี ก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ  -  -  - 100,000 จ านวนท่ีสาธารณะ มีแนวป้องกันเพ่ือ กองช่าง
สาธารณะประโยชน์ดอนปู่ตา สาธารณะ ประโยชน์ ตามแบบแปลนของ (ปี 60 = 100,000) ท่ีได้รับการปรับปรุง ป้องกันอันตราย
หมู่ท่ี 12 บ้านดอนกลาง อบต.ไผ่
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชนปี 60)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือให้บริเวณส านักงาน บริเวณหน้าส านักงาน อบต.ไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนท่ีสาธารณะ บริเวณสถานท่ี กองช่าง
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สะอาดสวยงาม ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ ท่ีได้รับการปรับปรุง ส านักงานสะอาด

และสวยงาม

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในเขต เพ่ือให้ถนนภายในต าบล ถนนภายในต าบล ท้ัง 12 หมู่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนท่ีได้รับ ถนนภายในต าบล กองช่าง

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สะอาดสวยงาม การปรับปรุง สะอาดและสวยงาม

เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และร่มร่ืนเป็น
ท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
ประชาชนเห็น
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

2563ท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
หน่วยงานผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
2561 2562 (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)
2564

 แผนงานเคหะและชุมชน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
โครงการขุดลอกคลองดิน บริเวณหนองดุม 50,000
ถึงหนองนาดี ** (เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐)

โครงการขุดลอกหนองดุม 50,000
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 1) (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐)

9 โครงการขุดลอกหนองโน  **(เสนอโดยหมู่ท่ี 2)
 (จากแผนชุมชน ปี 60)

เพ่ือขุดลอกคลองดิน
เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์

50,000 - - - มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน ขุดลอกหนองสาธารณะ - 50,000 - -
(หนองบ่ัวน้อย) หมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง ประชาชนมีน้ าใช้ใน (หนองบ่ัวน้อย)  (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐)

11 โครงการขุดลอกหนองสาธารณะ เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน ขุดลอกหนองสาธารณะ - - 50,000 -
(หนองเต๊อะ) หมู่ท่ี 4 บ้านเม่ียง ประชาชนมีน้ าใช้ใน (หนองเต๊อะ)  (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 4) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่

(ปี ๕๙ : 50,๐๐๐)

12 โครงการขุดลอกคลองน้ า สายหนองศาลา เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน ขุดลอกคลองน้ า 50,000 - - -
ถึงห้วยพระบาง หมู่ท่ี 5 บ้านคูสระใหม่ ประชาชนมีน้ าใช้ใน สายหนองศาลา ถึงห้วยพระบาง (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 5) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐)

มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

- กองช่าง

กองช่าง

มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕

เพ่ือขุดลอกคลองดิน
เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์

-

๑ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

- มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕

- - ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

 แผนงานเคหะและชุมชน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

๑ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลก าหนด)

เพ่ือขุดลอกคลองดิน
เพ่ือให้มีแหล่งน้ า
ส าหรับการอุปโภค 
เพียงพอในการใช้
ประโยชน์

7

8

มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ

มีแหล่งน้ าในการ
อุปโภค เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ ๕

-

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า

กองช่าง

กองช่าง๑ แห่ง (ตามแบบองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไผ่ก าหนด)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
13 โครงการขุดลอกห้วยพระบาง บริเวณโรงสูบ เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน - - - 50,000 จ านวนแหล่ง หนองไม่ต้ืนเขิน

น้ าประปา หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย ประชาชนมีน้ าใช้ใน (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐) เก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ าใช้ใน
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐) การเกษตร

14 โครงการขุดลอกคลองน้ า จากบึงหนองสิม เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน - - - 50,000 จ านวนแหล่ง หนองไม่ต้ืนเขิน
ถึงห้วยพระบาง หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย ประชาชนมีน้ าใช้ใน (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐) เก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ าใช้ใน
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐) การเกษตร

15 โครงการขุดลอกหนองแดงน้อย เพ่ือไม่ให้หนองต้ืนเขิน ขุดลอกหนองแดงน้อย - - - 50,000 จ านวนแหล่ง หนองไม่ต้ืนเขิน
หมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ ประชาชนมีน้ าใช้ใน ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี ๖๐ : 50,๐๐๐) เก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน ประชาชนมีน้ าใช้ใน
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 10) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) การเกษตร (ปี ๕๙ : 50,๐๐๐) การเกษตร

(KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

กองช่าง

เป้าหมาย

ของ อบต.ไผ่

ขุดลอกห้วยพระบาง บริเวณโรง
สูบน้ าประปา ตามแบบแปลน

ขุดลอกคลองน้ า

กองช่าง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
2561 2562

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

2563 2564 หน่วยงาน

ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 ติดต้ังเสียงตามสาย ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือประชาสัมพันธ์ ติดต้ังเสียงตามสาย ประจ าหมู่บ้าน  - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของครัวเรือน ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด
ท้ัง 12 หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสาร ท้ัง 12 หมู่ ท่ีได้รับข่าวสาร ข้อมูลข่าวสาร

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน2561 2562 2563 2564 (KPI)
(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 100,000 100,000

(ปี ๖2 : 100,๐๐๐) (ปี ๖3 : 100,๐๐๐)

(ปี 61 : 100,๐๐๐) (ปี 62 : 100,๐๐๐)

(ปี 60 : 80,๐๐๐) (ปี 61 : 100,๐๐๐)

2 โครงการปลูกผักสวนครัวร้ัวกินได้ เพ่ือให้ประชาชนตระหนัก ประชาชนท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000
ลดรายจ่ายสร้างรายได้ ถึงการลดใช้สารเคมีใน (ปี 60 : 20,000) (ปี 61 : 20,000) (ปี 62 : 20,000) (ปี 63 : 20,000)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 11) (จากแผนชุมชน ปี 60) ครัวเรือน

3 โครงการก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ เพ่ือเป็นศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ - 200,000                - จ านวนของ ชุมชนมีศูนย์จ าหน่าย ส านักปลัด
ประจ าหมู่บ้าน **  (เสนอโดยหมู่ท่ี 2,5) สินค้าและจ าหน่ายสินค้า จ านวน 2 แห่ง (ปี 60 = 200,000) ศูนย์ผลิตภัณฑ์ สินค้า
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐) 

4 โครงการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้  -  -  - 100,000                 จ านวนของ ชุมชนมีศูนย์เรียนรู้ ส านักปลัด
หมู่ท่ี 7 บ้านคูสระน้อย ของชุมชน จ านวน 1 แห่ง (ปี 60 = 100,000) ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 7) (จากแผนชุมชน ปี 60)

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕

วัตถุประสงค์
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
2562 2563

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้

โครงการ

ส านักปลัด

ท่ี 2561

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๕

ประชาชนมี
ความรู้และ
น าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

2564

โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในหมู่บ้าน **(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑–12)
 (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือฝึกอบรมชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับ
ประชาชนในชุมชน ดังน้ี
๑.การทอผ้าไหม ผ้า
ไหมมัดหม่ี ผ้าต่างๆ
๒.การจักรสาน
๓.การประดิษฐของ
ช าร่วย
๔.การแปรรูปอาหาร
๕.การผลิตสินค้าท่ีท า
จากพืชสมุนไพร 
๖.การปลูกหม่อนเล้ียง
ไหม
๗.การตัดเย็บเส้ือผ้า -
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครัวเรือน 

๑ คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

100,๐๐๐
(ปี ๖๐ : 80,๐๐๐)
(ปี ๕๙ : 80,๐๐๐)
(ปี ๕๘ : 80,๐๐๐)

100,๐๐๐
(ปี ๖1 : 100,๐๐๐)
(ปี 60 : 80,๐๐๐)
(ปี 59 : 80,๐๐๐)

(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต เพ่ือใช้จัดกิจกรรมภายใน ปรับปรุงอาคารศูนย์สาธิต  - 200,000                  -  - ร้อยละของประชาชน ชุมชนมีอาคารให้ ส านักปลัด

หมู่ท่ี  12 บ้านดอนกลาง หมู่บ้าน ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ (ปี 60 = 200,000) ผู้มารับบริการ ส าหรับจัดกิจการ
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 12) (จากแผนชุมชน ปี 60) ภายในชุมชน

6 โครงการ 365 วัน ศรีสะเกษพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนน าหลัก อุดหนุนงบประมาณ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ ตามโครงการ (ปี 60 = 100,000) (ปี 61 = 100,000) (ปี 62 = 100,000) (ปี 63 = 100,000) ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณตนประหยัด

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และออมมากข้ึน

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานกองทุน เพ่ือสร้างหลักประกันความ สนับสนุนงบประมาณในการ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ กองทุนมีงบประมาณ ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชนต าบลไผ่ หมู่ท่ี  11 ม่ันคงของชุมชนฐานราก ด าเนินงาน การสนับสนุน เพียงพอในการ

ฟ้ืนฟูทุนทางสังคม ด าเนินงาน

8 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทาง เพ่ือให้ประชาชนน าหลัก ในเขตขององค์การบริหารส่วน 100,000                 100,000                 100,000                100,000                 ร้อยละของประชาชน ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ ต าบลไผ่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณตนประหยัด

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และออมมากข้ึน

9 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนน าหลัก ในเขตขององค์การบริหารส่วน 30,000                   30,000                   30,000                  30,000                   ร้อยละของประชาชน ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด
พอเพียงต าบลไผ่ เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ ต าบลไผ่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณตนประหยัด

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และออมมากข้ึน

10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนน าหลัก ในเขตขององค์การบริหารส่วน 20,000                   20,000                   20,000                  20,000                   ร้อยละของประชาชน ประชาชนรู้จัก ส านักปลัด
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ ต าบลไผ่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ ประมาณตนประหยัด

ใช้ในชีวิตประจ าวัน และออมมากข้ึน

(ผลผลิตของโครงการ) 2562
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
2561 2563 2564

หน่วยงาน(KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ตัวช้ีวัด

ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการสงเคราะห์เด็กและผู้ด้อยโอกาส เพ่ือช่วยเหลือเด็กและ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเด็ก ช่วยเหลือเด็กและ  ส านักปลัด
ในองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ผู้ด้อยโอกาส ในต าบล ท้ัง 12 หมู่ ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ผู้ด้อยโอกาส

2 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ เพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ ผู้ติดเช้ือเอดส์ในต าบล 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนของผู้ติด ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ  ส านักปลัด
ผู้ติดเช้ือเอดส์ เอดส์ในต าบลไผ่ จ านวน  5  คน เช้ือเอดส์ เอดส์ในต าบลไผ่

3 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับ เพ่ือช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในต าบล 7,120,000 7,120,000 7,120,000 7,120,000 จ านวนของ ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ในต าบลไผ่ จ านวน 12 เดือน ผู้สูงอายุ ในต าบลไผ่

4 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือช่วยเหลือคนพิการ คนพิการในต าบล 2,290,000 2,290,000 2,290,000 2,290,000 จ านวนของ ช่วยเหลือคนพิการ  ส านักปลัด
ในต าบลไผ่ จ านวน 12 เดือน คนพิการ ในต าบลไผ่

2561

 แผนงานงบกลาง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

หน่วยงาน
2562 2563 2564 (KPI)

(ผลผลิตของโครงการ)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเป็นอาคารส าหรับ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 1,000,000 1,000,000 1,000,000  - จ านวนอาคาร อบต.มีอาคาร กอง
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สอนเด็กนักเรียนของ เด็กเล็ก จ านวน 1 หลัง ท่ีได้มาตรฐาน ส าหรับสอนเด็ก การศึกษา
จ านวน 1 หลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบแปลนของ อบต.ไผ่ เพ่ิมข้ึน นักเรียน

2 โครงการส่งเสริมการอ่านให้กับ เพ่ือให้ประชาชนได้รับรู้  จัดหาวารสาร 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของ ประชาชนมีแหล่ง กอง
หมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่บ้าน ข้อมูลข่าวสารท่ัวถึง ผู้มารับบริการ ค้นหาความรู้ การศึกษา

3 โครงการจัดหาวัสดุส่ือการเรียนการสอน เพ่ือใช้ประกอบการเรียน จัดหาวัสดุการเรียนการสอน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังของ ศูนย์ฯมีส่ือการเรียน กอง
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ การสอน ส าหรับ (ศพด.) บ้านคูสระ การจัดหา การสอนเพียงพอ การศึกษา

4 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม เด็กและเยาวชน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังของ เด็กและเยาวชนมี กอง
ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ จริยธรรม โรงเรียนในต าบล การจัดกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม การศึกษา

5 โครงการสนับสนุนโรงเรียนกลุ่มไผ่ เพ่ือส่งเสริมการออก อุดหนุนงบประมาณ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังของ เด็กมีสุขภาพ กอง
ตามโครงการพัฒนาทักษะ ก าลังกายและใช้เวลาว่าง ตามโครงการ การสนับสนุน ร่างกาย แข็งแรง การศึกษา
เด็กและเยาวชน ให้เป็นประโยชน์

6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนการ จัดหาเคร่ืองเล่นสนาม  ส าหรับ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังของ เด็กมีเคร่ืองเล่นสนาม กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ ให้กับเด็กนักเรียน เด็ก ศพด. การจัดหา และมีพัฒนาการท่ีดี การศึกษา

7 สนับสนุนโครงการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนน าหลัก อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 - - จ านวนคร้ังของ นักเรียนรู้จัก กอง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการ การสนับสนุน ประมาณตนประหยัด การศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ไปประยุกต์ใช้ และออมมากข้ึน

8 สนับสนุนโครงการสืบสาน เพ่ือสืบสานภูมิปัญญา อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 - - จ านวนคร้ังของ ครูและนักเรียนมี กอง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ชาวบ้านและใช้เวลาว่าง ตามโครงการ การสนับสนุน ประสบการณ์การ การศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ให้เป็นประโยชน์ เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

9 สนับสนุนโครงการอบรม เพ่ือให้นักเรียนและ อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 - - จ านวนคร้ังของ นักเรียนและเยาวชน กอง
คุณธรรมจริยธรรม เยาวชนตระหนักและ ตามโครงการ การสนับสนุน ตระหนักและน าหลัก การศึกษา
โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม น าหลักธรรมมาปฏิบัติ ธรรมมาปฏิบัติ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
 แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

 หนังสือพิมพ์



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
(KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
10 สนับสนุนโครงการวันเด็ก เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 12,500 12,500 12,500 12,500 จ านวนคร้ังของ นักเรียนเกิดความ กอง

แห่งชาติ โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม และการแสดงออก ตามโครงการ การสนับสนุน สามัคคีและกล้า การศึกษา
ของเด็ก แสดงออก

11 สนับสนุนโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ มีค่าใช้จ่ายเพียงพอ กอง
ทางการเรียนการสอนและโรงเรียนดี โครงการ ตามโครงการ การสนับสนุน ในการด าเนินงาน การศึกษา
ศรีต าบล โรงเรียนไผ่งามพิทยาคม ตามโครงการ

12 สนับสนุนโครงการเด็กกินอ่ิมเราย้ิมได้ เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ นักเรียนได้ กอง
โรงเรียนบ้านเม่ียงแคนดวน รับประทานอาหารท่ีมี ตามโครงการ การสนับสนุน รับประทานอาหาร การศึกษา

ประโยชน์ ครบทุกหมู่

13 สนับสนุนโครงการเข้าค่ายพัฒนา เพ่ือฝึกทักษะการแสวงหา อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ นักเรียนมี กอง
เด็กและเยาวชนสู่แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ความรู้จากแหล่งต่างๆ ตามโครงการ การสนับสนุน ความสามารถในการ การศึกษา
โรงเรียนบ้านเม่ียงแคนดวน พัฒนาการเรียนรู้

14 สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ เด็กและเยาวชน กอง
โรงเรียนบ้านเม่ียงแคนดวน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ตามโครงการ การสนับสนุน มีคุณธรรมจริยธรรม การศึกษา

ประโยชน์

15 สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 13,400 13,400 13,400 13,400 จ านวนคร้ังของ นักเรียนเกิดความ กอง
โรงเรียนบ้านเม่ียงแคนดวน และการแสดงออก ตามโครงการ การสนับสนุน สามัคคีและกล้า การศึกษา

ของเด็ก แสดงออก

16 สนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ เด็กมีพัฒนาการท่ีดี กอง
โรงเรียนบ้านคูสระ ของเด็ก ตามโครงการ การสนับสนุน และเกิดความ การศึกษา

สามัคคี

17 สนับสนุนโครงการเด็กกินอ่ิมเราย้ิมได้ เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ นักเรียนได้ กอง
โรงเรียนบ้านคูสระ รับประทานอาหารท่ีมี ตามโครงการ การสนับสนุน รับประทานอาหาร การศึกษา

ประโยชน์ ครบทุกหมู่

18 สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนคร้ังของ นักเรียนเกิดความ กอง
โรงเรียนบ้านคูสระ และการแสดงออกของเด็กตามโครงการ การสนับสนุน สามัคคีและกล้า การศึกษา

แสดงออก

19 สนับสนุนโครงการป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียน เพ่ือรักษาทรัพย์สินของ อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังของ มีวัสดุส าหรับการ กอง
โรงเรียนบ้านคูสระ ทางราชการได้อย่างทัน ตามโครงการ การสนับสนุน ป้องกันอัคคีภัย การศึกษา

ท่วงที ได้อย่างทันท่วงที

ท่ี
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ256425632561 2562โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
20 สนับสนุนโครงการเด็กกินอ่ิมเราย้ิมได้ เพ่ือให้นักเรียนได้ อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ นักเรียนได้ กอง

โรงเรียนบ้านไผ่ รับประทานอาหารท่ีมี ตามโครงการ การสนับสนุน รับประทานอาหาร การศึกษา
ประโยชน์ ครบทุกหมู่

21 สนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ เด็กได้เรียนรู้ กอง
ในวิถีพอเพียง โรงเรียนบ้านไผ่ เก่ียวกับวิถีพอเพียง ตามโครงการ การสนับสนุน เก่ียวกับวิถีพอเพียง การศึกษา

22 สนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 9,500 9,500 9,500 9,500 จ านวนคร้ังของ นักเรียนเกิดความ กอง
โรงเรียนบ้านไผ่ และการแสดงออก ตามโครงการ การสนับสนุน สามัคคีและกล้า การศึกษา

ของเด็ก แสดงออก

23 โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 386,400 386,400 386,400 386,400 จ านวนนักเรียน เด็กได้รับประทาน กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ อาหารครบ  5  หมู่ บ้านคูสระ จ านวน 69 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ อาหารครบ 5 หมู่ การศึกษา

24 โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับโรงเรียน เพ่ือให้เด็กได้รับประทาน 1,444,000 1,444,000 1,444,000 1,444,000 จ านวนนักเรียน เด็กได้รับประทาน กอง
สังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ อาหารครบ  5  หมู่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ อาหารครบ 5 หมู่ การศึกษา

25 โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 154,560 154,560 154,560 154,560 จ านวนนักเรียน เด็กมีสุขภาพร่างกาย กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ แข็งแรง ได้รับประทาน บ้านคูสระ จ านวน 69 คน ท่ีเข้าร่วมโครงการ แข็งแรง การศึกษา

อาหารครบ 5 หมู่

26 โครงการอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็ก เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพร่างกาย 750,880 750,880 750,880 750,880 จ านวนนักเรียน เด็กมีสุขภาพร่างกาย กอง
นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  ในเขต แข็งแรง ได้รับประทาน ท่ีเข้าร่วมโครงการ แข็งแรง การศึกษา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ อาหารครบ 5 หมู่

27 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างของ เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนคร้ังของ เด็กได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ ให้กับเด็ก ณ สถานท่ีต่างๆ  ให้กับเด็ก การสนับสนุน และมีพัฒนาการท่ีดี การศึกษา

28 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ส าหรับ เพ่ือให้ (ศพด.) มีครุภัณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ (ศพด.) มีครุภัณฑ์ กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน การจัดหา เพียงพอต่อการ การศึกษา

ปฏิบัติงาน

29 โครงการจ้างเหมารถรับส่งนักเรียนผู้ยากไร้ เพ่ือช่วยเหลือในการรับ-ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนของนักเรียน นักเรียน ได้รับบริการใน กอง
และขาดแคลน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนท่ียากไร้ของ อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ท่ีใช้บริการ การเดินทางมาเรียน การศึกษา
บ้านคูสระ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะดวกย่ิงข้ึน

บ้านคูสระ

(KPI)2561
งบประมาณและท่ีผ่านมา

เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในต าบลไผ่
1) ร.ร.บ้านไผ่ จ านวน 95 คน
2) ร.ร.บ้านเม่ียงฯ จ านวน 134 คน

2563 2564

1) ร.ร.บ้านไผ่ จ านวน 95 คน
2) ร.ร.บ้านเม่ียงฯ จ านวน 134 คน
3) ร.ร.บ้านคูสระ จ านวน 132 คน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

3) ร.ร.บ้านคูสระ จ านวน 132 คน

2562

เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ. ในต าบลไผ่



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

30 โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เพ่ือสร้างทัศนคติท่ีดี ตลอดปี 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนของผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีทัศนคติ กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ ต่อโรงเรียนและผู้ปกครอง ท่ีเข้าร่วมโครงการ ท่ีดีต่อโรงเรียน การศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคูสระ

31 โครงการเสริมสร้างเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิม ตลอดปี 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนของผู้เข้าร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ ศักยภาพของศูนย์พัฒนา โครงการ บ้านคูสระมีการเรียน การศึกษา

เด็กเล็กบ้านคูสระให้ได้ การสอนท่ีได้
มาตรฐาน มาตรฐาน

32 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิม ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จ านวน 2 คน 4,000 4,000 4,000 4,000 จ านวนของผู้เข้าร่วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ ศักยภาพของครูผู้ดูแลเด็ก คนละ 2,000 บาท โครงการ บ้านคูสระมีการเรียน การศึกษา

ให้มีความรู้ความสามารถ การสอนท่ีได้
มาตรฐาน

33 ค่าพาหนะน าเด็กส่งสถานพยาบาล เพ่ือน าส่งเด็กประจ าศุนย์ จ านวนนักเรียนของศูนย์พัฒนา 770 1,000 1,000 1,000 จ านวนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ พัฒนาเด็กเล็กส่งสถาน เด็กเล็กบ้านคูสระ นักเรียน บ้านคูสระมีการเรียน การศึกษา

พยาบาลกรณีเกิดเหตุ การสอนท่ีได้
ฉุกเฉินระหว่างการเรียน มาตรฐาน

34 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือเป็นค่าส่ือการเรียน ตลอดปี 130,900 140,000 140,000 140,000 จ านวนของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ การสอน วัสดุการศึกษา นักเรียนท่ีได้ใช้ บ้านคูสระมีการเรียน การศึกษา

และเคร่ืองเล่นพัฒนาการ บริการ การสอนท่ีได้
เด็ก ตามหนังสือส่ังการ มาตรฐาน

(KPI)
งบประมาณและท่ีผ่านมา

2561 2562 2563
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ2564ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 สนับสนุนโครงการเยาวชนอาสา เพ่ือป้องกันและลด อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ  ปัญหาอาชญากรรม ส านักปลัด,

ต้านภัยยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตามโครงการ การสนับสนุน  ในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ราษีไศล
ในพ้ืนท่ี

2 สนับสนุนโครงการสมาชิกแจ้งข่าวและ เพ่ือป้องกันและลด อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด,
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ตามโครงการ การสนับสนุน ในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ราษีไศล

ในพ้ืนท่ี
3 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า/แมวบ้า เพ่ือป้องกันโรค จัดกิจกรรมออกฉีดวัคซีนสุนัข 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน ป้องกันโรค ส านักปลัด,

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ พิษสุนัขบ้า/แมวบ้า และแมวเพ่ือป้องกันโรคใน ท่ีร่วมโครงการ พิษสุนัขบ้า/แมวบ้า ปศุสัตว์
พ้ืนท่ีต าบลไผ่ อ.ราษีไศล

4 สนับสนุนโครงการป้องกัน เพ่ือป้องกันและลด อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ขาย ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
แก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังยาเสพติด ปัญหายาเสพติด ตามโครงการ ผู้เสพยาเสพติด ในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ราษีไศล

ลดลง

5 โครงการจัดต้ังด่านตรวจตราเฝ้าระวังยาเสพติด เพ่ือป้องกันและลดปัญหา จัดต้ังด่านตรวจ ในเขต อบต.ไผ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ขาย ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ผู้เสพยาเสพติด ในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ราษีไศล

ลดลง

6 โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ เพ่ือป้องกันและลดปัญหา เยาวชนในเขต อบต.ไผ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้ขาย ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
ต้านภัยยาเสพติด ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ผู้เสพยาเสพติด ในพ้ืนท่ีลดลง สภ.ราษีไศล

ลดลง

7 โครงการจัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" เพ่ือป้องกันและลดปัญหา จัดกิจกรรมในเขต อบต.ไผ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ขาย ปัญหายาเสพติด ส านักปลัด
ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ผู้เสพยาเสพติด ในพ้ืนท่ีลดลง

ลดลง

8 สนับสนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือให้ประชาชนในต าบล อุดหนุนงบประมาณ 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
มีสุขภาพดี  ปลอดภัย ตามโครงการ การสนับสนุน มีสุขภาพดี ปลอดภัย รพ.สต.ไผ่
จากโรคติดต่อ จากโรคติดต่อ

9 โครงการสนับสนุนศูนย์ป้องกันเพ่ือเอาชนะ เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ขาย ประชาชนในอ าเภอ ส านักปลัด
ยาเสพติด อ าเภอราษีไศล ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ตามโครงการ ผู้เสพยาเสพติด ราษีไศลห่างไกล

อ าเภอราษีไศล ลดลง ยาเสพติด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสาธารณสุข

2562 2563 2564
เป้าหมาย งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

2561(ผลผลิตของโครงการ) (KPI)ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
10 สนับสนุนโครงการด าเนินงาน เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้ขาย ประชาชนในจังหวัด ส านักปลัด

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ตามโครงการ ผู้เสพยาเสพติด ศรีสะเกษห่างไกล
จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ลดลง ยาเสพติด

11 โครงการจัดหาทรายอะเบท ก าจัดยุง เพ่ือก าจัดยุงลาย และ พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ป้องกันไข้เลือดออก ท่ีมารับบริการ มีสุขภาพแข็งแรง

ในพ้ืนท่ี

12 โครงการจัดหาน้ ายาเคมี ก าจัดยุง เพ่ือก าจัดยุงลาย และ พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนครัวเรือน ประชาชนในต าบล ส านักปลัด
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ป้องกันไข้เลือดออก ท่ีมารับบริการ มีสุขภาพแข็งแรง

ในพ้ืนท่ี

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้ ผู้สูงอายุภายในเขต อบต.ไผ่ 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนผู้เข้า ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี ส านักปลัด
ร่างกายแข็งแรง ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีท้ังทาง ร่วมกิจกรรม ท้ังทางร่างกายและ

ร่างกายและจิตใจ จิตใจ

14 โครงการงานเพ่ิมประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการ เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้ขาย ประชาชนในอ าเภอ ส านักปลัด
ประจ าต าบล เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ตามโครงการ ผู้เสพยาเสพติด ราษีไศลห่างไกล
ยาเสพติด อ าเภอราษีไศล อ าเภอราษีไศล ลดลง ยาเสพติด

15 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้ประสบ ประชาชนในอ าเภอ ส านักปลัด
สาธารณภัย อ าเภอราษีไศล สาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ี ตามโครงการ สาธารณภัยลดลง ราษีไศลได้รับการ
 อ าเภอราษีไศล ช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง

16 โครงการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือติดตามและ เพ่ือป้องกันและแก้ไข อุดหนุนงบประมาณ 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู้ขาย ประชาชนในอ าเภอ ส านักปลัด
ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ ปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี ตามโครงการ ผู้เสพยาเสพติด ราษีไศลห่างไกล
บ าบัดรักษา อ าเภอราษีไศล อ าเภอราษีไศล ลดลง ยาเสพติด

งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 25642563 (KPI)ท่ี



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการสนับสนุนโครงการบ้านศรีล าดวน เพ่ือก่อสร้างบ้านให้แก่ สนับสนุนงบประมาณตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนของผู้ได้รับ ผู้ยากไร้มีบ้านอยู่อาศัย ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ ประชาชนผู้ยากไร้ โครงการ การสงเคราะห์ และมีชีวิตท่ีดีข้ึน

2 โครงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากล เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ คนพิการในพ้ืนท่ี ท้ัง 12 หมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า คนพิการมีสุขภาพดี ส านักปลัด
คนพิการในพ้ืนท่ี อบต.ไผ่ ร่วมกิจกรรม ท้ังร่างกายและจิตใจ

3 โครงการป้องกันและแก้ไขการกระท าความ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้ เด็ก สตรีในพ้ืนท่ี ท้ัง 12 หมู่ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้า เด็ก สตรีมีสุขภาพดี ส านักปลัด
รุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เด็ก สตรีในต าบลไผ่ ร่วมกิจกรรม ท้ังร่างกายและจิตใจ

4 โครงการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับการ ส านักปลัด
และแก้ไขปัญหาภัยหนาว ในพ้ืนท่ีประสบภัย ท้ัง  12  หมู่ ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ช่วยเหลือ

2561
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
(ผลผลิตของโครงการ) 2562 2563

เป้าหมาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต
 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

2564 (KPI)



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 150,000 150,000 150,000 150,000 กอง

ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี  3, หมู่ท่ี 5 , จ านวน 4 แห่ง (ปี ๖๐ : 150,๐๐๐) (ปี ๖1 : 150,๐๐๐) (ปี ๖2 : 150,๐๐๐) (ปี ๖3 : 150,๐๐๐) การศึกษา
หมู่ท่ี 6 และหมู่ท่ี 10 (ปี ๕๙ : 150,๐๐๐) (ปี 60 : 150,๐๐๐) (ปี 61 : 150,๐๐๐) (ปี 62 : 150,๐๐๐)
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 3,5,6 และ 10) (ปี ๕๘ : 150,๐๐๐)

2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาประจ าหมู่บ้าน 90,000 90,000 90,000 90,000 กอง

** (เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ – 12) (ปี ๖๐ : 90,๐๐๐) (ปี ๖1 : 90,๐๐๐) (ปี ๖2 : 90,๐๐๐) (ปี ๖3 : 90,๐๐๐) การศึกษา

 (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๙ : 90,๐๐๐) (ปี 60 : 90,๐๐๐) (ปี 61 : 90,๐๐๐) (ปี 62 : 90,๐๐๐)

(ปี ๕๘ : 90,๐๐๐)
3 โครงการจัดหาเคร่ืองออกก าลังกาย 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง

ประจ าหมู่บ้าน (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐) (ปี ๖1 : 100,๐๐๐) (ปี ๖2 : 100,๐๐๐) (ปี ๖3 : 100,๐๐๐) การศึกษา
**(เสนอโดยหมู่ท่ี ๑ – 12) (ปี ๕๙ : ๑๐๐,๐๐๐) (ปี 60 : 100,๐๐๐) (ปี 61 : 100,๐๐๐) (ปี 62 : 100,๐๐๐)
 (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) (ปี ๕๘ : 100,๐๐๐)

4 โครงการก่อสร้างร้ัวรอบท่ีสาธารณะประโยชน์ ก่อสร้างร้ัวรอบ ตามแบบแปลน 100,000 100,000 100,000 100,000 กอง
(สนามกีฬา) หมู่ท่ี 6 บ้านหนองยาง ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ (ปี ๖๐ : 100,๐๐๐) (ปี ๖1 : 100,๐๐๐) (ปี ๖2 : 100,๐๐๐) (ปี ๖3 : 100,๐๐๐) การศึกษา
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 6) (จากแผนชุมชน ปี 60) (ปี ๕๙ : 100,๐๐๐) (ปี 60 : 100,๐๐๐) (ปี 61 : 100,๐๐๐) (ปี 62 : 100,๐๐๐)

(ปี ๕๘ : 100,๐๐๐)

5 โครงการก่อสร้างห้องน้ าลานกีฬา หมู่ท่ี 7 เพ่ือให้บริการประชาชน ก่อสร้างห้องน้ า จ านวน 2 แห่ง  -  - 150,000 150,000 กอง
บ้านคูสระน้อย และหมู่ท่ี 10 บ้านคูสระใหม่ ท่ีมาออกก าลังกาย ตามแบบแปลนท่ี อบต.ไผ่ ก าหนด (ปี ๖๐ : 150,๐๐๐) (ปี ๖1 : 150,๐๐๐) การศึกษา
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7 และ 10) (ปี ๕๙ : 150,๐๐๐) (ปี 60 : 150,๐๐๐)
(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

6 โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมพ้ืนท่ี เพ่ือให้บริการประชาชน ก่อสร้างโครลงหลังคาคลุมพ้ืนท่ี  -  - - 500,000 กอง
สนามฟุตซอล พร้อมไฟส่องสว่าง ท่ีมาออกก าลังกาย การศึกษา
**(เสนอโดยหมู่ท่ี 7)  (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเช่ือม
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

โครงการ

ตามแบบแปลนท่ี อบต.ไผ่ ก าหนด

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

๑  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

๑  คร้ัง/ปีประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

สนามฟุตซอล พร้อมไฟส่องสว่าง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเช่ือม
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน

เป้าหมาย

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเช่ือม
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน

วัตถุประสงค์

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

งบประมาณและท่ีผ่านมา

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

ประชาชนมีความ
สามัคคีระหว่าง
ชุมชนและมีน้ าใจ
เป็นนักกีฬา

ประชาชนร้อยละ 
๘๐ มี
ความสัมพันธ์ท่ีดี
ต่อกัน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นกีฬาและเช่ือม
ความสามัคคีระหว่าง
หมู่บ้าน



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนมี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 20,000,000 20,000,000 20,000,000  - ร้อยละของประชาชน ประชาชนมีสถานท่ี กอง
บริเวณด้านหลังส านักงาน สถานท่ีออกก าลังกาย ในการก่อสร้าง ดังน้ี มาใช้บริการ ออกก าลังกาย การศึกษา,
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ และท ากิจกรรมต่างๆ 1) ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนง.การ

2) โรงยิมอเนกประสงค์ ท่องเท่ียว
3) สนามฟุตบอลพร้อมลู่ว่ิง และกีฬา
4) ก่อสร้างและขยายเขต จ.ศรีสะเกษ

8 โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างความสามัคคี ประชาชนในต าบลไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความสามัคคี กอง
ร่วมใจไผ่เกมส์ ในชุมชน ท้ัง 12 หมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ในชุมชน การศึกษา

9 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขัน เพ่ือสร้างความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังของ เกิดความสามัคคี กอง
กีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระเทพฯ ในชุมชน ตามโครงการ การสนับสนุน ในชุมชน การศึกษา

10 โครงการร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา เพ่ือสร้างความสามัคคี  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความสามัคคี กอง
ฟุตบอลชิงถ้วยพระเทพฯ ในชุมชน  ประจ าปี ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ในชุมชน การศึกษา

11 โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีประสานใจ เพ่ือสร้างความสามัคคี  จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน เกิดความสามัคคี กอง
ไผ่ - สร้างป่ี ในชุมชน  ประจ าปี ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ในชุมชน การศึกษา

12 สนับสนุนโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร้างความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 2,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังของ เกิดความสามัคคี กอง
ผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล อ าเภอราษีไศล ในชุมชน ตามโครงการ การสนับสนุน ในชุมชน การศึกษา

13 สนับสนุนโครงการอบรมเยาวชนเพ่ือพัฒนา เพ่ือสร้างความสามัคคี อุดหนุนงบประมาณ 2,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังของ เกิดความสามัคคี กอง
กีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ อ าเภอราษีไศล ในชุมชน ตามโครงการ การสนับสนุน ในชุมชน การศึกษา

ท่ี โครงการ
งบประมาณและท่ีผ่านมา

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ

ระบบประปา



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประชาชนและผู้สูงอายุในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมประเพณี กอง

และวันผู้สูงอายุ และวัฒนธรรมไทย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

2 โครงการจัดงานวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมประเพณี ประชาชนในต าบลไผ่ 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมประเพณี กอง
และวัฒนธรรมไทย และต าบลใกล้เคียง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

3 โครงการสนับสนุนงบประมาณในงาน เพ่ือส่งเสริมประเพณี หมู่บ้านในต าบลไผ่ 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
ประเพณีบุญสังฆทาน และวัฒนธรรมไทย ท้ัง  12  หมู่บ้าน การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

4 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
วันส าคัญทางพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา
และวันส าคัญทางราชการ

5 โครงการสนับสนุนประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
อ าเภอราษีไศล และวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

6 โครงการร่วมกิจกรรมประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี บุคลากรและประชาชนใน 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมประเพณี กอง
บุญบ้ังไฟ อ าเภอราษีไศล และวัฒนธรรมไทย ต าบลเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

7 สนับสนุนโครงการจัดงาน เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
เทศกาลดอกล าดวนบาน และวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

8 โครงการสนับสนุนโครงการประเพณี เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
แข่งขันเรือยาว อ าเภอราษีไศล และวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

9 โครงการร่วมประเพณีแข่งขันเรือยาว เพ่ือส่งเสริมประเพณี บุคลากรและประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน ส่งเสริมประเพณี กอง
อ าเภอราษีไศล และวัฒนธรรมท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเข้าร่วมกิจรรม วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

10 สนับสนุนโครงการเทศกาลปีใหม่ เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
และงานกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และวัฒนธรรมไทย ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
11 สนับสนุนโครงการเงาะ เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง

ทุเรียนและของดีศรีสะเกษ และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา

12 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมให้ พนักงานส่วนต าบลและ 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของพนักงาน ประชาชนใช้เวลาว่าง กอง
กีฬานกเอ้ียงเกมส์ ประชาชนใช้เวลาว่างให้ ประชาชนในต าบล ท่ีเข้าร่วมกิจรรม ให้เป็นประโยชน์ การศึกษา

เป็นประโยชน์

13 โครงการสนับสนุนจัดส่งวงสะไน เพ่ือร่วมงาน เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี กอง
เทศกาลดอกล าดวนบานสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน การศึกษา
ส่ีเผ่าไทยศรีสะเกษ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 สนับสนุนโครงการรัฐพิธี อ าเภอราษีไศล เพ่ือส่งเสริมประเพณี อุดหนุนงบประมาณ 8,000 8,000 8,000 8,000 จ านวนคร้ังของ ส่งเสริมประเพณี  ส านักปลัด

และวัฒนธรรมท้องถ่ิน ตามโครงการ การสนับสนุน วัฒนธรรมท้องถ่ิน

2 โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ พ้ืนท่ีต าบลไผ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชน การด าเนินการตาม  ส านักปลัด
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด าเนินงานตามโครงการ ท้ัง  12  หมู่บ้าน ท่ีเข้าร่วมกิจรรม โครงการบรรลุ

วัตถุประสงค์

3 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมระดับต าบล เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในอ าเภอราษีไศลและ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังของ มีงบประมาณในการ  ส านักปลัด
ระดับอ าเภอ และจังหวัด ของทางอ าเภอและจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ การเข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรม

จัดข้ึน กิจกรรม ต่างๆ

4 โครงการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในอ าเภอราษีไศลและ 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนคร้ังของ มีงบประมาณในการ  ส านักปลัด
ของทางอ าเภอและจังหวัดจังหวัดศรีสะเกษ การเข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรม
จัดข้ึน กิจกรรม ต่างๆ

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1

2 โครงการรณรงค์การปลูกต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีสาธารณะต าบลไผ่ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนต้นไม้ สภาพแวดล้อมใน ส านักปลัด
ในชุมชน ภายในต าบล ท่ีเพ่ิมข้ึน ชุมชนร่มร่ืนน่าอยู่

3 โครงการรณรงค์การใช้สารชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เกษตรกรทุกครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิต ส านักปลัด
ทางการเกษตรแทนการใช้ และไม่เป็นอันตรายกับ ในต าบลไผ่ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และไม่เป็นอันตราย
สารเคมี เกษตรกร กับเกษตรกร

4 โครงการรณรงค์การปลูกหญ้าแฝก เพ่ือรักษาหน้าดิน พ้ืนท่ีในต าบลไผ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชน ลดการสูญเสีย ส านักปลัด
เพ่ือรักษาหน้าดิน ป้องกันการพังทลาย ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม หน้าดิน

ของดิน

5 โครงการคัดแยกขยะเพ่ิมมูลค่าพัฒนา                    20,000                    50,000                   50,000                    50,000 

ส่ิงแวดล้อม (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

6 โครงการธนาคารขยะขององค์การบริหาร                    20,000                    50,000                   50,000                    50,000 

ส่วนต าบลไผ่ (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

7 โครงการหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะ                    20,000                    50,000                   50,000                    50,000 

(จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ต าบลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีในต าบลไผ่

เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ต าบลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีในต าบลไผ่

ส านักปลัด

เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ต าบลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

พ้ืนท่ีในต าบลไผ่ ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง ร้อยละ
 ๗๐

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากข้ึน

ส านักปลัด

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง ร้อยละ
 ๗๐

ส านักปลัด

๑๐๐,๐๐๐
(ปี ๖๒ : ๑๐๐,๐๐๐)
(ปี ๖๑ : ๑๐๐,๐๐๐)
(ปี ๖๐ : ๑๐๐,๐๐๐)

๑๐๐,๐๐๐
(ปี ๖1 : ๑๐๐,๐๐๐)
(ปี ๖0 : ๑๐๐,๐๐๐)

โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ** (เสนอโดย
ชุมชนท่ี ๑ – 12) (จากแผนชุมชน ปี ๖๐)

วัตถุประสงค์

1. จัดอบรมการคัดแยกขยะ

2. จัดต้ังธนาคารขยะหมู่บ้าน

1. ก่อสร้างเตาเผาขยะ

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากข้ึน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง ร้อยละ
 ๗๐

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากข้ึน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ประชาชนทุกครัวเรือนในต าบล

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง ร้อยละ
 ๗๐

ชุมชนเกิดความ
สะอาดมากข้ึน

เพ่ือลดปริมาณขยะใน
ต าบลและลดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม

๑๐๐,๐๐๐
(ปี ๖2 : ๑๐๐,๐๐๐)
(ปี ๖1 : ๑๐๐,๐๐๐)

๑๐๐,๐๐๐
(ปี 63 : ๑๐๐,๐๐๐)
(ปี ๖2 : ๑๐๐,๐๐๐)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี

 แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 โครงการไถกลบตอซัง ในเขตองค์การ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม พ้ืนท่ีสาธารณะต าบลไผ่ 30,000

(ปี ๖๒ : ๑๐๐,๐๐๐)
30,000

(ปี ๖๒ : ๑๐๐,๐๐๐)
30,000

(ปี ๖๒ : ๑๐๐,๐๐๐)
30,000

(ปี ๖๒ : ๑๐๐,๐๐๐)
ร้อยละของประชาชน พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ส านักปลัด

บริหารส่วนต าบลไผ่ ให้สมดุล และประชาชนผู้เข้าร่วม (60 = 30,000) (61 = 30,000) (62 = 30,000) (63 = 30,000) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี
**(เสนอโดยชุมชนท่ี 1 -12) โครงการ (59 = 30,000) (60 = 30,000) (61 = 30,000) (62 = 30,000)

2 โครงการป้องกันการระบาดของโรค เพ่ือป้องกันและลดโรคและเกษตรกรทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร โรคและแมลงศัตรูพืช ส านักปลัด
และแมลงศัตรูพืช แมลงศัตรูพืชของเกษตรกรในต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ (60 = 50,000) (61 = 50,000) (62 = 50,000) (63 = 50,000) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ลดน้อยลง
**(เสนอโดยชุมชนท่ี 1 -12) (59 = 50,000) (60 = 50,000) (61 = 50,000) (62 = 50,000)

3 โครงการลดการใช้สารเคมีเพ่ือชีวีมีสุข เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกรทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด
**(เสนอโดยชุมชนท่ี ๑ – 12) ตระหนักและเห็นความ ในต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ (60 = 50,000) (61 = 50,000) (62 = 50,000) (63 = 50,000) ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ด้านการลดใช้
 (จากแผนชุมชน ปี ๖๐) ส าคัญของพิษภัยสารเคมี (59 = 50,000) (60 = 50,000) (61 = 50,000) (62 = 50,000) สารเคมี

4 โครงการักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกรทุกครัวเรือน 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเกษตรกร พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ส านักปลัด
ตระหนักและเห็นความ ในต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี
ส าคัญทรัพยากรธรรมชาติ

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เกษตรกรทุกครัวเรือน 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของเกษตรกร พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ส านักปลัด
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตระหนักและเห็นความ ในต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี

ส าคัญทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมาย

 แผนงานการเกษตร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม

งบประมาณและท่ีผ่านมา
โครงการ วัตถุประสงค์ท่ี



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 อบรม สัมมนา คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา อบต. เพ่ือเพ่ิมความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนบุคลากรท่ี ผู้เข้าอบรมสามารถ ส านักปลัด
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ความสามารถ  พนักงานส่วนต าบล  และ ได้รับการอบรม น าความรู้มา

ในการปฏิบัติงาน พนักงานจ้าง สัมมนา ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนบุคลากรท่ี ผู้เข้าอบรมสามารถ ส านักปลัด
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ความสามารถ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ได้เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้มา

ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมสัมมนา ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3 โครงการฝึกอบรมและบูรณาการการจัดท า เพ่ือให้ประชาชนเข้ามา ต าบลไผ่ ท้ัง  12  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชนท่ี ประชาชนเข้ามามี ส านักปลัด
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี มีส่วนร่วมในการแสดง เข้ามามีส่วนร่วมใน ส่วนร่วมในการ

ความคิดเห็น กิจการของ อบต. แสดงความคิดเห็น

4 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ต าบลไผ่ ท้ัง  12  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนได้รับรู้ ส านักปลัด
ข้อมูลข่าวสารทาง การจัดท าเอกสาร ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ราชการ ท่ัวถึง

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนในต าบล เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชนในต าบลไผ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด
กรณีเกิดภัยธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถ ในพ้ืนท่ี ต าบลไผ่ การช่วยเหลือ ได้รับความช่วยเหลือ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้  

6 โครงการจัดท าขบวนการลดข้ันตอน เพ่ือให้บริการประชาชน ประชาชนในต าบลไผ่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ บริการประชาชน ส านักปลัด
การปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรม ได้อย่างรวดเร็ว

และประทับใจ
7 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสนับสนุนศูนย์ข้อมูล อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ังของ มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ส านักปลัด

จัดซ้ือ/จัดจ้าง อ าเภอราษีไศล ข่าวสารจัดซ้ือ/จัดจ้าง ให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ การสนับสนุน การจัดซ้ือ/จัดจ้าง
อ าเภอราษีไศล ส่วนกลางใช้ร่วมกัน

8 สนับสนุนหน่วยงานราชการ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน อุดหนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด
รัฐวิสาหกิจในกิจกรรมท่ีเป็น ท่ีมีประโยชน์ต่อสังคม ในการด าเนินงานของ การสนับสนุน ประโยชน์จาก
ประโยชน์ต่อสังคม หน่วยงาน หน่วยงาน

วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

 แผนงานบริหารงานท่ัวไป
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการจ้างหน่วยงานภายนอกส ารวจ เพ่ือเก็บข้อมูลจากผู้รับ ประชาชนในเขตต าบลไผ่ 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนหน่วยงานมีข้อมูล ส านักปลัด
ความพึงพอใจของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้ บริการว่ามีความพึงพอใจ ท้ัง 12 หมู่บ้าน จ านวน 1 คร้ัง ท่ีมีความพึงพอใจ ในการปรับปรุงแก้ไข
บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ต่อการให้บริการของ ต่อหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วน มากย่ิงข้ึน
ต าบลไผ่

10 เลือกต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน ภายในเขตองค์การบริหารส่วน 100,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของประชาชนหน่วยงานจัดการ ส านักปลัด
การเลือกต้ังขององค์การ ต าบลไผ่ ท่ีมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง เลือกต้ังได้อย่าง
บริหารส่วนต าบลไผ่ มีประสิทธิภาพและ
ท่ีจัดข้ึน เกิดประโยชน์สูงสุด

แก่ประชาชน

11 โครงการฝึกอบรมเก่ียวกับการประณีประนอม เพ่ืออบรมให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในเขต 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัด
ข้อพิพาท และเทคนิคการไกล่เกล่ีย และประชาชนมีความรู้ ต าบลไผ่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนมีความรู้

ด้านเก่ียวกับกฎหมาย ได้รับความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย

12 โครงการฝึกอบรมบทบาทและหน้าท่ีของ เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความ ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ไผ่ 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน ผู้บริหารและสมาชิก ส านักปลัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ สามารถให้แก่ผู้บริหารและ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สภา อบต.ไผ่ ได้

สมาชิกสภา อบต.ไผ่ ได้รับความรู้ เพ่ิมเติมความรู้
ในหน้าท่ีของตนเอง

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับกฎหมาย เพ่ืออบรมให้เจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีและประชาชนในเขต 20,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของจ านวน เจ้าหน้าท่ีและ ส านักปลัด
ในชีวิตประจ าวัน และประชาชนมีความรู้ ต าบลไผ่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประชาชนมีความรู้

ด้านเก่ียวกับกฎหมาย ได้รับความรู้ และความเข้าใจ
เก่ียวกับกฎหมาย

14 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนา เพ่ือเพ่ิมความรู้ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ 15,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนบุคลากรท่ี ผู้เข้าอบรมสามารถ ส านักปลัด
คุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร และพนักงานของความสามารถ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  ได้เข้าร่วมกิจกรรม น าความรู้มา
องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ในการปฏิบัติงาน และผู้เข้าร่วมสัมมนา ปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจัดท าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามา ต าบลไผ่ ท้ัง  12  หมู่บ้าน 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวนประชาชนท่ี ประชาชนเข้ามามี ส านักปลัด
และจังหวัดแบบบูรณาการ มีส่วนร่วมในการแสดง เข้ามามีส่วนร่วมใน ส่วนร่วมในการ

ความคิดเห็น กิจการของ อบต. แสดงความคิดเห็น

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการภาครัฐ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ เพ่ือจัดท าโปรแกรม พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่บ้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ังของ การด าเนินการด้าน กองคลัง
ทะเบียนทรัพย์สิน แผนท่ีภาษีต าบลไผ่ การจัดกิจกรรม จัดเก็บภาษีเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ

2 โครงการส่งเสริมการช าระภาษีภายใน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน พ้ืนท่ีต าบลไผ่ ท้ัง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนได้รับ กองคลัง
ก าหนดระยะเวลา ในพ้ืนท่ีช าระภาษี การจัดกิจกรรม ความสะดวกในการ

ได้ตรงก าหนดระยะเวลา ให้บริการ

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ บุคลากรในหน่วยงานของ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนคร้ังของ บุคลากรในหน่วยงาน กองคลัง
ประสิทธิภาพการบันทึกบัญชีด้วย ให้แก่บุคลากรในการบันทึก การจัดกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) ข้อมูลในระบบ (e-LAAS) ในระบบ (e-LAAS)
อบต.ไผ่ มากข้ึน

4 โครงการรังวัดแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ เพ่ือบ่งช้ีแนวเขตให้แก่ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ประชาชนได้มี ส านักปลัด
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ ประชาชนได้ท ามาหากิน การจัดกิจกรรม สถานท่ีส าหรับ

ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ท ามาหากิน

พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขต

ท่ี
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

พ้ืนท่ี อบต.ไผ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป



แบบ ผ. 08

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก
1 จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักปลัด เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ือง 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์เคร่ืองไม้ ส านักปลัด

ใช้ในการปฏิบัติงาน ท่ีจัดซ้ือ เคร่ืองมือในการ
อย่างเพียงพอ 6,500 6,500 6,500 6,500 ปฏิบัติงาน

ตัวละ 1,300 บาท
12,000 12,000 12,000 12,000

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 4,500 4,500 4,500 4,500
จ านวน 1 หลัง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 4 ช้ัน 6,000 6,000 6,000 6,000
จ านวน 2 หลังๆ ละ 3,000 บาท
- ตู้ล้ินชักเหล็ก ชนิด 4 ช้ัน 8,500 8,500 8,500 8,500
จ านวน 2 หลังๆ ละ 4,250 บาท
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 7,000 7,000 7,000 7,000
จ านวน 2 ชุดๆ 3,500 บาท
- ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือน 5,500
กระจก จ านวน 1 หลัง (ปลัด)
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 64,000 64,000 - -
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
พร้อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 2 ชุดๆละ 32,000 บาท
- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 12,000 12,000 - -
แบบ Network จ านวน 1 เคร่ือง

- เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 17,000
ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
จ านวน 1 เคร่ือง

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ จัดหาวัสดุให้เพียงพอ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ส านักงานมีวัสดุ ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วน ต่อการปฏิบัติงาน การจัดซ้ือ เพียงพอต่อการ
ต าบลไผ่ ปฏิบัติงาน

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

- วิทยุส่ือสาร จ านวน 6 เคร่ือง

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

เคร่ืองละ 2,000 บาท 
- แผงกันจราจร จ านวน 5 เคร่ือง

- ไฟสัญญาณจุดตรวจ จ านวน 1 ตัว



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

3 จัดซ้ือครุภัณฑ์กองการศึกษา เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - โต๊ะหน้าขาว จ านวน 6 ตัว 10,800 จ านวนครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์เคร่ืองไม้ กอง
ในการปฏิบัติงานอย่าง ตัวละ 1,800 บาท ท่ีจัดซ้ือ เคร่ืองมือในการ การศึกษา
เพียงพอ - ตู้เย็น ขนาด 9 คิว จ านวน 1 ตู้ 15,000 ปฏิบัติงาน

ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ

- ตู้เย็น ขนาด 5 คิว จ านวน 1 ตู้ 6,500
ประจ ากองการศึกษา

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 32,000 32,000 - -
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
พร้อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุดๆละ 32,000 บาท

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 32,000 32,000 - -
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
พร้อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุดๆละ 32,000 บาท
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคูสระ

- ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเล่ือน 16,500 16,500 16,500 16,500
กระจก จ านวน 3 หลัง
หลังละ 5,500 บาท

- โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ท างาน 15,000 15,000 15,000
จ านวน 3 ชุด

- ชุดรับแขก ประจ ากองการศึกษา 10,000
จ านวน 1 ชุด

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงานของกองการศึกษา เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ส านักงานมีวัสดุ กอง
องค์การบริหารส่วน การจัดซ้ือ เพียงพอต่อการ การศึกษา
ต าบลไผ่ ปฏิบัติงาน

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ตลอดปี

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

5 จัดซ้ือครุภัณฑ์กองช่าง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 3 ล้ินชัก 13,500 13,500 13,500 13,500 จ านวนครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์เคร่ืองไม้ กองช่าง
ในการปฏิบัติงานอย่าง จ านวน 3 ตู้ๆละ 4,500 บาท ท่ีจัดซ้ือ เคร่ืองมือในการ
เพียงพอ - ตู้เหล็ก ชนิด 4 ช้ัน 7,900 7,900 7,900 7,900 ปฏิบัติงาน

จ านวน 1 หลัง
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 16,500 16,500 16,500 16,500
จ านวน 3 หลังๆ ละ 5,500 บาท
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 10,000 10,000 10,000
จ านวน 2 หลังๆละ 5,000 บาท
- โต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ท างาน 15,000 15,000 15,000
จ านวน 6 ชุด
- โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 3,500 3,500
จ านวน 1 ชุด
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 32,000 32,000 32,000 -
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
พร้อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 3 ชุดๆละ 32,000 บาท
- เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก Inkjet 7,900 7,900 -
ส าหรับกระดาษขนาด A3 
จ านวน 1 เคร่ือง

- เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ 9,000 9,000 -
ชนิด LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง

- เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 32,000
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,130 
ลิตรต่อนาที จ านวน 2 เคร่ืองๆละ
16,000 บาท
- เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง 60,000
ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ าได้ 1,500
ลิตรต่อนาที จ านวน 3 เคร่ืองๆละ
20,000 บาท
- ประตูน้ าปีกผีเส้ือ ขนาด 4 น้ิว 50,000 50,000 50,000
จ านวน 4 ตัว

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับเป้าหมาย

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองช่าง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ส านักงานมีวัสดุ กองช่าง
องค์การบริหารส่วน การจัดซ้ือ เพียงพอต่อการ
ต าบลไผ่ ปฏิบัติงาน

7 จัดซ้ือครุภัณฑ์กองคลัง เพ่ือให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน 11,000 11,000 จ านวนครุภัณฑ์ มีอุปกรณ์เคร่ืองไม้ กองคลัง
ในการปฏิบัติงานอย่าง จ านวน 2 หลังๆ 5,500 บาท ท่ีจัดซ้ือ เคร่ืองมือในการ
เพียงพอ - โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี 3,500 ปฏิบัติงาน

จ านวน 1 ชุด
- เคร่ืองถ่ายเอกสาร ชนิด ขาว-ด า 100,000 100,000
จ านวน 1 เคร่ือง
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน 32,000 32,000 - -
ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 19 น้ิว
พร้อมเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ สี
และเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 
จ านวน 1 ชุดๆละ 32,000 บาท
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 21,000 - -
ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 ชุด

8 จัดซ้ือวัสดุส านักงานกองคลัง เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังของ ส านักงานมีวัสดุ กองคลัง
องค์การบริหารส่วน การจัดซ้ือ เพียงพอต่อการ
ต าบลไผ่ ปฏิบัติงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

ตลอดปี

ตลอดปี



แบบ ผ. 03

ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
2561 2562 2563 2564 (KPI) ท่ีรับผิดชอบ

หลัก

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,180,000              3,180,000              3,180,000             3,180,000              
สายบ้านคูสระน้อย หมู่ท่ี 7 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล 
จ.ศรีสะเกษ เช่ือมบ้านเหล่าน้อย ต.ค้อวัง
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 7) 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,445,000              3,445,000              3,445,000             3,445,000              
สายบ้านคูสระ หมู่ท่ี 5 ต.ไผ่ อ.ราษีไศล 
จ.ศรีสะเกษ เช่ือมบ้านน้ าอ้อม ต.น้ าอ้อม
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร
** (เสนอโดยหมู่ท่ี 5) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ข้ึนไป

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ

กองช่างเพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รายละเอียดโครงการพัฒนา

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
 แผนงานเคหะและชุมชน

1 แห่งในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จ านวน ๑ ป้าย (ตาม
แบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล
ก าหนด)

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
อย่างสะดวก ร้อย
ละ ๗๐ข้ึนไป

กองช่างเพ่ือการสัญจรไปมาได้
สะดวก

ประชาชนมีถนน
เพ่ือการสัญจรไป
มาสะดวกและลด
อุบัติเหตุ
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