
-๕๒- 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการของท้องถิ่น เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

1 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-5 

เพื่อประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุ/
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารดุ 

-  50,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิดเป็น  
ร้อยละ 90 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

2 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนายสม
จิตร ทรัพยส์มบรูณ ์
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 1 ดวง 

-  5,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิดเป็น 
ร้อยละ 90 

เพือ่ให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางร าพึง 
คุ้มกาย 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ            
จ านวน 1 ดวง 

-  5,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 90 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

4 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่ที่ 1 บริเวณสวนนางร าพึง 
คุ้มกาย และหน้าบ้านนาย
มานพ ทองค า (จ านวน 2 
ดวง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
(จ านวน 2 ดวง) 

-  50,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 90 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

5 โครงการติดตั้งโคมไฟทาง     
หมู่ที่ 1 หนา้โรงงานเล้งเฮงฯ 
(จ านวน 5 ดวง) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 
 
 

ติดตั้งโคมไฟทาง (จ านวน 
5 ดวง) 

-  100,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 90 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



-๕๓- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าน่าย หมู่ที่ 1 
บริเวณสวนนายพงาม มีแก้ว 
ถึงถนน คสล.เดมิ  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 
(จ านวน 1 จุด) 

-  100,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย หมู่ที่ 1 
จ านวน 3 จุด 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

จุดที่ 1 หน้าบ้านนางพวงทอง 
ฟักสีม่วง -บริเวณหนา้หมู่บ้าน  
จุดที่ 2 หน้าบ้านนางน้ าค้าง 
สิงโต -หน้าบ้านนางมะลิ หงษ์
ลอย 
จุดที่ 3 บ้านางบัวคลี่ ถ้วย
ทอง ถึง บ้านนายสมชัย  ช่ืน
อุรา 

-  400,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็น  
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 (จ านวน 
2 จุด) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จุดที่ 1 
-บริเวณบ้านนางจินดาพรรณ  
วงศ์เล็ก (2 โคม) 
จุดที่ 2  
-บริเวณบ้านนางสมนึก  
ประดับเพชร 

-  50,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 1 จากสวน
นายพงาม มีแก้ว  ถึงถนน 
คสล.เดิม (คันคลอง) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน  3  ดวง 

-  50,000 - ปลอดภัยในชีวิต     
และทรัพยส์ินคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 
 



-๕๔- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะหมู่ที่ 1 จากบ้าน
นายประยงค์ โพธิ์ย้อย ถึงบ้าน 
นางพายัพ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 2 จุด  

-  -  50,000  ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็น  
ร้อยละ 80  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง  

11 โครงการยา้ยแนวเสาไฟฟ้า 
หมู่ที่ 1 บริเวณบ้านนางสุนันท์ 
จันทนะวรรธนะ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า หมู่ที่ 1 
บริเวณบา้นนางสุนันท์ 
จ านวน 2 ต้น 

-  50,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็น   
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โตรงการติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร(ไฟกระพริบ) หมู่ที่ 1 
ถนนสายแสวงหา-ท่าช้าง 
บริเวณสี่แยกหนองกระดี ่

เพื่อลดอุบัตเิหตุที่อาจ
เกิดขึ้น 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร(ไฟ
กระพริบ)จ านวน 2 ดวง 

-  - 50,000 อุบัติเหตลุดลงคิด
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อลดอุบัตเิหตุทีอ่าจ
เกิดขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 
 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1  

-  2,500,000 - มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

14 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 2 จากแยกหนองลาด
เค้า ถึง บ้านนายสมพงษ์ พรม
บุตร และนายสมเกียรติ อยู่
นาน 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน  10 ดวง 

-  - 100,000 ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านนาย
ชมพู พัดอยู่ ถึงบ้านนางส าเนา 
ปานทอง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน  10  ต้น 

-  150,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



-๕๕- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด(KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

16 โครงการยา้ยแนวเสาไฟฟ้า     
หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายสฤษดิ ์ 
สิงห์ห่วง  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า    
จ านวน  3  ต้น  

-  50,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดเล็ก หมู่ที่ 2  

เพือ่ให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคทุก
ครัวเรือน 
 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดเล็ก  หมู่ที่ 2  

-  2,000,000 - มีน้ าในการอุปโภค
บริโภคทุกครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณบ้านนาง
ประคอง  ไม้ทอง ถึงบ้านนาย
ประเชิญ  สืบจากดี  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  
จ านวน  5  ดวง  

-  50,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ 3 (จ านวน 5 จดุ) 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

จุดที่ 1 จากบริเวณบ้าน
นายนาม ใจด ี
จุดที่ 2 บริเวณหน้าบ้าน
นางบุญชู รอดชาวนา  
จุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน
นายจ าเป็น เอี่ยมกลั่น  
จุดที่ 4 บริเวณหน้าบ้าน
นายประมวล พุทธภา 
จุดที่ 5 บริเวณร้านค้า
นางจ านงค์ แก้วอิน 

-  150,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

20 
 
 
 
 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 (รอบหมู่บ้าน)  

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง
สัญจรและปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพยส์ิน  

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะรอบ
หมู่บ้าน  
 

-  150,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงคิดเป็นร้อย
ละ 80 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



-๕๖- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟทาง หมู่ที ่3 
(จ านวน 2 จุด) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จุดที่ 1 จากบริเวณหน้าบา้น
นายอุทัย ทองขยาย ถึง รพ.สต.
ห้วยไผ่  
 
 

-  150,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

22 
 
 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย หมู่ที ่3    
จากบริเวณบ้านนายสมจติร  
พ่วงประเสริฐ ถึงวัดไทรรา้ง   

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตไฟฟ้าระบบจ าหน่าย 
จ านวน 15 ต้น 

-  100,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ 3 บริเวณต้นสะตือ
ศาลาประชาคม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อมตดิตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ จ านวน 3 ต้น  
 

-  50,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

24 โครงการยา้ยแนวเสาไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งไฟทาง หมู่ที ่3 
(จ านวน 5 จุด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จุดที่ 1 จากบริเวณบ้านนาย
วิเชียร ก่ิงทอง ถึงบ้านนางก าไร 
กิ่งทอง 
จุดที่ 2 จากบริเวณบ้านนาง
ประไพ แสงไข่ ถึงบ้านนางสา
ยันต์ ไมตรีจติร  
จุดที่ 3 จากบริเวณบ้านนาย
ทองสุข พัดโบก ถึงบ้านนาย
ประเชิญ สืบจากด ี
จุดที่ 4 บริเวณบ้านนางเช้า ม่วง
งาม ถึงบ้านนายสวง   กองแก้ว 
จุดที่ 5 บริเวณบ้านนางแวว  
อินทะนะ ถึงบ้านนายประเชิญ  
สืบจากด ี

-  100,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็น
ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 



-๕๗- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

25 โครงการยา้ยแนวเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 3 จากบรเิวณบ้าน
นางส าเนียง  อันประนิตย์  
ถึงบ้านนางส าเริง  บัวงาม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟทาง จ านวน 20 
ต้น  

-  - 50,000 ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 
 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 

-  2,000,000 - มีน้ าในการอุปโภคบริโภคทุก
ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ในการอุปโภคบริโภค
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

27 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 4 จาก
บริเวณบา้นนายใจ ไม้แก่น
ถึงบริเวณบ้านนายอนันต์  
ทองนุ้ย (จ านวน 5 ดวง) 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ    
จ านวน  5  ดวง 

-  150,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

28 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ (ไฟทาง) หมู่ที่ 
4 จากบรเิวณบ้านนาย
อ านวย พ่ึงฉ่ า 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟ
ทาง) จ านวน 1 ดวง 

-  - 5,000 ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย หมู่ที ่4 
จากบริเวณบ้านนางบ่าย 
กลิ่นกุหลาบ  ถึงบริเวณ
บ้านนางจ านอง ส าเร็จผล 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระบบ
จ าหน่าย 

-  - 100,000 ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็น    ร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ยพร้อมติดตั้ง
ไฟทาง หมู่ที่ 4 จากบ้าน
นายสุวรรณ ส าเร็จผล ถึง
บ้านนางทม สาสนะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟทาง  

-  - 100,000 ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



-๕๘- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งไฟ
ทาง หมู่ที่ 4 บริเวณบา้น
จ่าอู๊ด ถึงนานางทวี ไพรศร ี
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระบบ
จ าหน่ายพร้อมติดตั้ง   
ไฟทาง จ านวน 2 ต้น 

-  100,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4 
บริเวณบา้นนางระเบียบ
รัตน์ เกตุจรัล 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
จ านวน 2 ดวง 

-  - 50,000 ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

33 โครงการขยายเขตสายดับ 
หมู่ที่ 4 บริเวณบ้านนาย
โนรี  รักสุข ถึงบริเวณบ้าน
นางส าราญ พยัค์์เพชร 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตสายดับระบบ
ไฟฟ้า 

- 
 

 - 
 

100,000 
 

ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

34 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนายสว่าง คุ้ยทรัพย์ 
ถึง บ้านนายส าราญ  พ่ึง
เสือ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 2 ดวง 

-  50,000 - ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

35 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนายกระจา่ง  ไม้แก่น  
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน  1  ดวง 

-  50,000 - ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



-๕๙- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

36 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5    
บริเวณบา้นนายสุวัฒน์  
ช่างประดิษฐ์  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
จ านวน 1 ดวง 

-  50,000 - ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 จาก
บ้านนายสรุัตน์ ส าเร็จผล 
ถึงบ้าน นางเด่น จูมจันทร ์
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัว่ถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 1 
ดวง 

-  5,000 - ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 จาก
บริเวณบา้นนางเจือ  กลิ่น
กุหลาบ ถึงบ้านนางเล็ก  
แสงพันธ ์
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟทางสาธารณะ 

-  50,000 - ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่ 5 บริเวณ
บ้านนางแสวง ส าเรจ็ผล 
ถึงบ้านนายเยื้อน คุ้ยทรัพย ์
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับบริโภค อย่าง
ทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ จ านวน 2 
ต้น 

-  100,000 - ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภค
ใช้อย่างทั่วถึงคิด                          
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับบริโภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ยพร้อมติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 
จากบ้านนายสรุัตน์ ส าเรจ็
ผล ถึง บ้านนายประมวล 
คุ้มชะนุด  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งไฟทางระยะทาง 
200 เมตร 

-  100,000 - ภายในหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 



-๖๐- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560  2561 2562 

41 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ระบบจ าหนา่ย หมู่ที่ 5 
จากถนน  คสล.ถึงบ้าน
นายสนิท กลิ่นกุหลาบ 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าระบบ
จ าหน่าย 

-  - 100,000 ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภค
ใช้อย่างทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 
80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

42 โครงการยา้ยแนวเสาไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 จากบรเิวณนา  
นายเอื้อน  รอดชาวนา ถึง
บริเวณบา้นนางส าเริง  บัว
งาม   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ย้ายแนวเสาไฟฟ้า   
จ านวน 2 ต้น  

-  - 100,000 ทุกครัวเรือนมไีฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึงคิดเป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกในการ
เดินทางสัญจรและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

43 โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน 
(หมู่ที ่1-5) ต าบลห้วยไผ ่

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับบริโภค อย่าง
ทั่วถึง 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้าน 1-5 

-  100,000 - ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภค
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับบริโภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่          
หมู่ที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับบริโภค อย่าง
ทั่วถึง 
 

ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5  
 
 

-  4,000,000 - ทุกครัวเรือนมีน้ าอุปโภคบริโภค
ใช้อย่างทั่วถึงคิด 
เป็นร้อยละ 80 

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าส าหรับบริโภค 
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 


