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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม  อ าเภอบ้านสร้างคอม  จังหวัดอุดรธานี 

 80  
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า   
หมู่ที่  ๑  มีดังนี ้
๑. สายสามแยกนา นายหวัน  เหล่า
เสน – ไปบ้านศรีชมชื่น 
๒. สายสามแยกนา  นายหวัน เหล่า
เสน – นานางสมัย  แก้วตา 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 

โดยท่าการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่่า  หมู่ที่  ๑ 
ระยะทาง 300 เมตร 
 
ระยะทาง ๔๐๐ เมตร 
 
ระยะทาง ๗๐๐ เมตร 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 
 

กองช่าง 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 
 หมู่ที่  ๒  มีดังนี ้
๑. สายเมร ุ
๒. สายสี่แยกบ้านตาบัน – หนองถ่ม  
๓. สายศาลเจ้าปู่ดูน   
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่่า  หมู่ที่  2  
 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า หมู่ที่ 
๓ มีดังนี ้
๑. สายนานายสตูิ  ครั่งยวด  – บ้าน
ศรีชมช่ืน 
๒. สายแยกนานายบญุธรรม  โคตร
กระพ ี้ - บ้านศรีชมช่ืน 
๓. สายบ้านหินโงม – บ้านตลิ่งชัน 
๔. สายนานายดวงดี คงคณู – ศรชีม
ช่ืน 
๕. สายนานายสเุนตร – ไปหนอง
หญ้าว้อ 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่่า หมู่ที่ 3 
 
 
 
 
 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที ่๔  มีดังนี ้
๑. สายบ้านสร้างแก้ว – บ้านดอนแดง   
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า่ 
หมู่ที่  4  

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า หมู่ที่ ๕  
มีดังนี ้
๑.สาย ข้างวัดอัมพวัน - ดงบ้าน  
๒.สายสามแยกบ้านนายประเสริฐ ธรรม
สีหา –  นานายเลื่อน  กาทอง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 

โดยท่าการขยาย
เขตไฟฟ้าแรงต่า่ 
หมู่ที่ 5 
 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า หมู่ที่ ๖  
มีดังนี ้
๑. สายห้วยทับโทน – ห้วยเกิ้ง 
๒. สายบ้านนางวาสนา  - บ้านนายบุญชู   
โนราช 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่่า  หมู่
ที่  6 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า   
  

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า  
หมู่ที่ ๗ มีดังนี ้
๑. เส้นสามแยกวัดป่าโนนสมบรูณ ์ - 
นานางปราณี  บัวพุฒ 
๒. สายนานายพร  ผาใต้ - นานาง
ปัญญา  จรอนันต์   
๓. สายสามแยกนานายสงวน โสภา
รักษ์ – นานายทองใบ พิมพ์บน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่่า หมู่ที่  7 
 

- 350,000 350,000 350,000 350,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  จาก
ทางแยกบ้านหินโงม – ตลิ่งชัน  
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 

โดยท่าการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง  จากทาง
แยกบ้านหินโงม – 
ตลิ่งชัน หมู่ที่  1 
 
 
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงจาก 
บ้านหินโงม - บ้านน้่าเท่ียง 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
จากบ้านหินโงม - บ้านน้่าเท่ียง 
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

1๐ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านสร้างแก้ว 
– บ้านหนองกุง   

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง
บ้านสร้างแก้ว - บ้านหนองกุง 
หมู่ที่  4 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

1๑ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง บ้านสร้าง
แก้ว – บ้านศรีชมช่ืน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สามารถสัญจรไป – 
มา ไดส้ะดวก 

โดยท่าการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง 
บ้านสร้างแก้ว - บ้านศรีชมช่ืน 
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง   

 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1๒ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูงบ้านตลิ่งชัน - 
บ้านหินโงม 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน 

โดยท่าการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง  
จากทางแยกบ้านหินโงม – ตลิ่ง
ชัน  หมู่ที่  5 
 
 
 

- 600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชน
มีไฟฟ้าใช้
ร้อยละ  
100 
 

มีประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 
 

กองช่าง 

1๓ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหินโงม   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่๑ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

1๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ จากบ้านศิลา
ทอง - บ้านน้่าเท่ียง 
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่๑ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที ่ 1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทติดต้ัง  ซ่อมแซม  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
สาธารณะ จากบ้านศิลา
ทอง – ค่าตะกลา้ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่๑ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

1๖ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นน้่า
เที่ยง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่2 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

๑๗ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ จากบ้านน่้า
เที่ยง - บ้านหินโงม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่2,3 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทติดต้ัง  ซ่อมแซม  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ รอบหมู่บ้าน 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่๑ - 7 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

๑๙ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ จากบ้านนาง
นันทนา ต้นยวด –ต่าบล
บ้านยวด  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่2 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

2๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ สายบ้านนาง
เปียร์ทิพย์ บุญเกตุ  
- บ้านตลิ่งชัน   
 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ  
หมู่ที ่3 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีทันที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. ที่  ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1  ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
      ประเภทติดต้ัง  ซ่อมแซม  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ   
 

            
ที ่

โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  บ้านศรีชมช่ืน 
– บ้านหินโงม 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  หมู่ที ่6 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

2๒ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ บ้านศรีชมช่ืน – 

บ้านสร้างแก้ว  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมาในเวลา
ค่่าคืน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ  หมู่ที ่6 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
๘๐ มีแสง
สว่างในจุด
อันตราย 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย
ในการสัญจรไป
มาในเวลาค่่าคืน 
 

กองช่าง 

2๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมถนนสาย
หลักสายหน้าที่ท่าการ
องค์การบริหารส่วนต่าบล
บ้านหินโงม 

เพื่อให้ถนนสายหลัก
ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงให้เรยีบร้อย
และสวยงาม  
เนื่องจากเป็นถนน
สายหลักในการ
สัญจร 

2  ครั้ง / ปี 100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ร้อยละ  
80  

ถนนสายหลัก
ของต่าบลบ้าน
หินโงมมีความ
สวยงามเป็นการ
ต้อนรับผูส้ัญจร
ไปมา 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้่าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

2๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์  อ่างเก็บ
น้่าหนองหญ้าว้อ 
 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1  ครั้ง 2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    2,000,000    ภายในปี  
2565 

เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์  อ่างเก็บ
น้่าห้วยทับโทน 
 

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1  ครั้ง 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ภายในปี  
2565 

เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 
อบต./อบจ. /
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

๒๖ ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานหิน
ครก  

เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ภายในปี 
2565 

500,000    500,000    500,000    500,000    500,000    อย่างน้อย 
1 แห่ง / 

ปี 

เกิดความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย                                          

กองช่าง 

๒๗ ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน 

เพื่อให้สถานท่ี
แลกเปลีย่นความ
คิดเห็นของ
ประชาชนมีความ
พร้อมอยู่เสมอ 

หมู่ที่ 1-7 1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     ศาลา
ประชาคม
หมู่บ้าน
พร้อมใช้
งานตลอด 

สถานท่ี
แลกเปลีย่น
ความคิดเห็น
และเรียนรู้ใน
ชุมชนใช้งานได้ดี 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้่าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงาน  :  เคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงานรับ
ผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๘ ติดตั้งเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้
ประชาชนได้รับรู้
ข้อมูลข่ าวสารที่
ทันเหตุการณ์ 

หมู่ที่ 1-7 700,000        700,000        700,000        700,000        700,000        ภายในปี  
2565 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์อยู่
เสมอ 

กองช่าง 

๒๙ ติดตั้งศูนย์กระจายข่าว
เครือข่ายไรส้าย ใน
ต่าบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนไดร้ับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่
ทันเหตุการณ ์

ต่าบลบ้านหิน
โงม 

1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   1,000,000   ภายในปี 
2565 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมลู
ข่าวสารที่ทัน
เหตุการณ์อยู่
เสมอ 

กองช่าง 

3๐ ติดตั้งลูกระนาด บริเวณ
จุดเสีย่ง 

เ พื่ อ ป้ อ ง กั น
อุบัติเหตุ 

จุดเสีย่งภายใน
ต่าบล 

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000        ภายในปี 
2565 

ไม่เกดิ
อุบัติเหต ุ

กองช่าง 

3๑ จัดท่าป้ายบอกทาง
จราจร 

ก า ร ค ม น า ค ม
สะดวก 

จุดส่าคญัใน
พื้นที ่

100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ภายในปี 
2565 

การเดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้่าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงาน  :  เคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3๒ ติดตั้งไฟสัญญาณ
จราจร 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ หมู่ 1 - 7 100,000       100,000                  100,000                  100,000                  100,000                  อุบัติเหตุเป็น
ศูนย์ 

ไม่เกดิ
อุบัติเหตุ  ลด
การสญูเสยี 

กองช่าง 

3๓ ติดตั้งพัดลมเพดาน
ในศาลาประชาคม 

เพื่อบริการในการ
เข้าใช้พื้นที่ 

หมู่ 1 - 7 50,000       50,000                  500,000                  500,000                  500,000                  ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

รองรับการ
บริการ 

กองช่าง 

3๔ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
ก่อสร้าง  เช่น  อิฐ 
หิน ปูน ทราย 
ซีเมนต์ จอบ เสียม 
ขวาน ไม้ สี ตะปู  
เหล็กเส้น และวัสดุ
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนา 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  

50,000       50,000                  500,000                  500,000                  500,000                  ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

รองรับการ
บริการผู้มา
เยี่ยมเยือน 

ส่านักปลดั 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง 
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แบบ ผ. ๐๒ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้่าโขง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.บ้านหินโงม ที ่ ๒  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   แผนงาน  :  เคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
 (บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๕ โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
(บ้านน่าเที่ยงหมู่ที่ ๒) 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ซุ้มประตูทางเช้า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒  

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 
(บ้านน่าเที่ยงหมู่ที่ 
๒) 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - - ความพึง
พอใจร้อย
ละ 80 

รองรับ
การ
บริการ 

กองช่าง 

๓๖ โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
ในวันส่าคัญต่างๆ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สนับสนุนในการ
พัฒนาหมู่บ้าน 

ต่าบลบ้านหินโงม - ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ๒๘,๐๐๐ ความพึง
พอใจร้อย
ละ ๘๐ 

พัฒนา
หมู่บ้าน
ต่าบลบ้าน
หินโงม 

กองช่าง 

๓๗ โครงการจดัการขยะ
อินทรีย์และขยะเปียกใน
ครัวเรือน 

เพื่อเป็นการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือนและ
ชุมชน 

ประชาชนต่าบล
บ้านหินโงม 

- ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ความพึง
พอใจร้อย
ละ ๘๐ 

ต่าบลหิน
โงมสะอาด
ปลอดขยะ 

ส่านักปลดั 

 
รวมท้ังสิ้น   3๗   โครงการ 6,700,000 6,758,000 7,858,000 7,658,000 

 
7,658,000 

   

 


