
 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๔๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                  
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑           
๑ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ ๑ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่อระบายน ้า คสล.เส้นผ่า
ศูนย์กลา๐.๓๐x ๑.๐๐ จ้านวน 
๑ ๐ ๐  ท่ อ น  พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก 
จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอกคลองน ้า
จากหนองบึงไปทุ่งนา 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ขุดลอกคลอง กว้าง ๒๐๐ เมตร 
ยาว  ๓๕๐ เมตร ลึก ๑.๕๐ 
เมตร 

๓๖,๗๕๐ ๓๖,๗๕๐ ๓๖,๗๕๐ ๓๖,๗๕๐ ๓๖,๗๕๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๓ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากหนองเรือไป
หนองปลาเข็ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ ๑๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑           
๔ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในบ้านหว้าน  
หมู่ ๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจาก อบต.ไปหนอง
ไผล่้อม  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๕๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกรอบหนองผึ ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๕๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 หมู่ที่ ๑           
๗ โครงการก่อสร้างร่อง

ระบายน ้า ภายในหมู่บ้าน
(เสริมตะแกรงเหล็กข้าง
ทาง) 

เพี่อให้สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็วและ
ป้องกันน ้าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

กว้าง ๐.๔๐ เมตร.ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจาก หนองขี นาค
ไปหนองไผล่้อม  

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๕๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ๑๑๓,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากหนองใหญไ่ป
หนองค้ามี 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ ๑๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในๆหมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๒           
๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ส่องสว่างสี่แยกไปหนอง
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย

ติดตั งไฟฟ้า แยกไปหนอง
ปะอุง จ้านวน ๒  จุด 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ปะอุง ในการสัญจรไปมา ใช้ที่เพียงพอ ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

๑๒ โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ ๒ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่ อระบายน ้ า  คสล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x 
๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน  ๙  
บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบายน ้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๒           
๑๓ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในบ้านหว้าน  
หมู่ ๒ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย าว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๔ โครงการลอกคลอง 
ระบายน ้าภายในบ้าน
หว้าน   หมู่ ๒ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม

ขุดลอกคลอง กว้าง ๒๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก 
๑.๒๐ เมตร 

๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ ๓๑,๒๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ขังในฤดูฝน 
๑๕ โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุกบ้านหว้านหมู่ ๒ ไป
บ้านนานวล หมู่ ๑๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน น ก ว้ า ง  ๓  เม ต ร  ย าว
ประมาณ ๑,๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร  
 

๑๘๙,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ ๑๘๙,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง  

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๒           
๑๖ โครงการก่อสร้างถนนขึ น

ดินจากบ้านเลขท่ี ๙๔ ไป
บ้านเลขท่ี ๑๗ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถมดิน กว้าง  ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร 

๑๙,๙๕๐๐ ๑๙,๙๕๐๐ ๑๙,๙๕๐๐ ๑๙,๙๕๐๐ ๑๙,๙๕๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนขึ น
ดินจากบ้านเลขท่ี ๓๔ –
บ้านเลขท่ี ๖๒ ไปจรด
ถนนคสล.จากบ้านเแคน
ไปดงลิง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถมดิน กว้าง  ๕.๐๐ เมตร 
ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๖๐ 
เมตร 

๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบายน ้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหว้าน  หมู่ ๒ 
ไป ทางบ้านดอนต่้า ม.๕ 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน น ก ว้ า ง ๔  เมต ร  ย าว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๒           
๑๙ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในหมู่บา้น 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๔ จุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขยายเขตผิว
จราจรถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กไปวัดพระธาตุกู่แก้ว 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง ๒ข้างๆละ ๐.๕๐ เมตร 
ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ๖๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๒๑ โครงการขยายเขตถนนดิน
ไปหนองสะโน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

กว้าง ๑  เมตร ยาว ๑๐๐๐ 
เมตร สูง ๐.๖๐  เมตร  

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๓           
๒๒ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้น  
ดอนม่วง หมู่ที่ ๓ 

เพี่อให้สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็วและ
ป้องกันน ้าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ค ส ล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๕๐x ๑.๐๐ 
จ้านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านดอนม่วง หมู่ ๓ จ้านวน 
 ๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
และการท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๒๔ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากหมู่บ้านไป
ประปาหนองม่วงใหญ ่

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ  ๕๐  เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๒๕ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างภายในหมู่บา้น 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๔ จุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๒๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในบ้านดอน
ม่วง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๒๔เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๕๓,๗๖๐ ๕๓,๗๖๐ ๕๓,๗๖๐ ๕๓,๗๖๐ ๕๓,๗๖๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขนัได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๒๗ โครงการปรับปรุงถนน
หินคลุกสายบ้านดอน
ม่วงไปต้าบลเมืองแคน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ  ๑ ,๐๐๐ เมตร 
ห น า  ๐ . ๑ ๐  เ ม ต ร 
(ระยะทางคงเหลือ ๗๑๐ 
เมตร) 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง  
 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๒๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านดอนม่วง
ไปบ้านยาง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๕  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๒๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านดอนม่วง 
หมู่ ๓ ไปทางบ้านยาง 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๓๐ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากหมู่บ้านไป
หนองม่วงน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๑๕๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร  
 

๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๓๑ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากบ้านดอนม่วง
ไป บึงคงโคก 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหิ นคลุ ก  ถนนกว้าง ๔ 
เมตร  ยาว ๑,๒๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑  แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔           
๓๒ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.บา้นหนองปะอุง- 
นานวล-บ้านบากเรือ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร(ความยาว
คงเหลือ  ๕๗๕  เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 
กองช่าง 

๓๓ โครงการก่อสร้างถนน
ขึ นดินลงทุ่งนาจาก  
หนองปะอุง ถึง หนอง
โง้ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถมดินกว้าง ๕ เมตร ยาว
ประมาณ  ๒,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๖๐ เมตร (ความ
ยาวคงเหลือ ๒,๖๐๐ เมตร) 

๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ๙๗,๕๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 
กองช่าง 

๓๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในบ้านหนอง 
ปะอุง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๕๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๔           
๓๕ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. รอบหนองปะอุง 
เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๓๖ โครงการวางท่อระบาย
น ้า คสล.ภายในหมู่บา้น  
หนองปะอุง หมู่ที่ ๔ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่ อ ระบ ายน ้ า  ค สล .
เส้นผ่ าศูนย์ กลาง๐ .๓๐ x 
๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ ท่อน 
พร้อมบ่อพัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๓๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทางบ้าน 
นางสาย 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย  งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ หน่วยงาน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

 หมู่ที่ ๔           
๓๘ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในหมู่บา้น 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน  จ้านวน ๔ จุด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ
การเกษตร จ้านวน  ๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและการท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๔๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
เส้นโรงคัดเมล็ดพันธ์ข้าว 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ
การเกษตร จ้านวน  ๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกและการท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๔๑ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นทางบ้าน 
นายอ้าพร 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕           
๔๒ โครงการก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างถนนให้ ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดร้ับ กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

คสล.ภายในบ้านดอนต่้า 
หมู่ที่ ๕ 

ได้มาตรฐาน ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

ร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจ 

ความสะดวกใน
การเดินทาง 

๔๓ โครงการก่อสร้างถนนขื น
ดินพร้อมลงหินคลุกจาก
บ้านดอนต่้าเช่ือมต่อบา้น
หนองโง้ง-น ้าอ้อมน้อย   

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐ .๑ ๐  เม ต ร  (ค วามย าว
คงเหลือ  ๘๐๐  เมตร) 

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๔๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นดอนต่้า หมู่ ๕ 
ไปบ้านน ้าอ้อมน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐ .๑ ๕  เม ต ร  (ค วามย าว
คงเหลือ  ๕๗๐  เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕           
๔๕ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในบ้านดอนต่้า 
หมู่ที่ ๕ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๔๖ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นดอนต่้าไปทาง
บ้านหว้าน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐ .๑ ๕  เม ต ร (ค วามย าว

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

คงเหลือ  ๑,๐๓๐  เมตร) 
๔๗ โครงการก่อสร้าง ถนน 

ขื นดินพร้อมลงหินคลุก
จากบ้านานดอนต่้าไป
บ้านอ้อมน้อย   

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕           
๔๘ โครงการติดตั งไฟฟ้า

ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๕ จุด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๔๙ โครงการขุดลอก 
คลอง หนองสโน  
จากคอกหมู  
นายศรีจันทร ์

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

ขุดลอกคลอง กว้าง ๑ .๕ 
ยาว ๕๐๐ ลึก   ๑  เมตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อ

ความต้องการ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๕๐ โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.เข้าที่พัก

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถน นกว้ าง ๔  เมต ร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

สงค์ดอนต่้า ๐.๑๕ เมตร  มีความพึงพอใจ การเดินทาง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

 (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๕           
๕๑ โครงการปรับปรุง

ซ่อมแซมคลอง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง ๐.๔๐ เมตร.ลึก ๐.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๐ เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๗๐ มไีฟฟ้า
ใช้ที่เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๕๒ โครงการก่อสร้าง โรง
น ้าดื่มพร้อมเครื่อง
กรองน ้า 

เพื่อให้ประชาชนมีน ้าดื่ม
ที่เพียงพอ 

กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘ เมตร 
สูง ๓ เมตร  

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อย
ละ ๘๐ มีน ้าดื่ม
ที่เพียงพอ 

เพื่อให้ประชาชน
มีน ้าดื่มที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖           
๕๓ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในหมู่บา้น 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๘  จุด 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบ้านน า้อ้อมน้อย
ไปบ้านดอนต่า้ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐ เมตร  หนา 
๐ .๑๕  เมตร หน้ าบ้ านนาย
สมพงษ์   ศรี เย้อ  (ความยาว
คงเหลือ  ๕๗๐  เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 
ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๕๕ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกรอบบึงเทพ
ประทานผ่านเข้าบ้าน
หนองโง้ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
 หมู่ที่ ๖           

๕๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีไฟฟ้าที่
เพียงพอต่อการท้า
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
จ้านวน   ๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

๕๗ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากบ้านน ้าอ้อม
น้อยไปบ้านดอนละมั่ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑.๕๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร (ความยาวคงเหลือ 
๒,๕๐๐ เมตร) 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๕๘ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกสายบ้านน ้าอ้อม
น้อย-หนองปลาเข็ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖           
๕๙ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้นน ้า
เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว

ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ค ส ล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x ๑.๐๐ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

อ้อมน้อย  หมู่ ๖ และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

จ้านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

มีความพึงพอใจ ยิ่งขึ น 

๖๐ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกสายวัดป่าดอนตาล
ไปบ้านหนองโง้ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๖๑ โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.สายบ้านน า้อ้อมน้อย 
หมู่  ๖ ไปบ้านหนองโง้ง  
หมู่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๖           
๖๒ โครงการก่อสร้างถนนลง

หินคลุกเส้นทางดอนพอก
ไปบ้านดอนละมั่ง  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๖๓ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกเส้นทางหนองซุม  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

๖๔ ขยายถนนเส้นรอบหมู่บ้าน
จากคูทดถึงโนนตาล 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๐.๑๐ เมตร มีความพึงพอใจ การเดินทาง 
๖๕ โครงการก่อสร้างถนนขึ น

ดินพร้อมลงหินคลุก 
เส้นทาง ร.พ.ช. -ไปหนอง
ตาเฮยีง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗           
๖๖ โครงการก่อสร้างถนนลง

หินคลุกรอบหนองโง้ง หมู่ 
๗ และ ๑๑   

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๖๗ โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ ๗ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ค ส ล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x ๑.๐๐ 
จ้านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗           
๖๘ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในบ้านหนองโง้ง 
 หมู่ ๗ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

๖๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน 
หมู่ ๗-๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  
(ความยาวคงเหลือ ๒๐๐ เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

๗๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้มีน ้าที่
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองโง้ง หมู่ ๓๗จ้านวน  
๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้าการเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๖๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๗           
๗๑ โครงการก่อสร้างถนนขึ น

ดินพร้อมลงหินคลุก จาก
เส้นวัดถึงหนองโง้ง  
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๔๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ

เดินทาง 

กองช่าง 

๗๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. เส้นกลางหมู่บ้าน 
หมู่ ๗-๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๕ เมตร  
(ความยาวคงเหลือ ๒๐๐ เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 หมู่ที่ ๘           
๗๓ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ ๘ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ค ส ล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x ๑.๐๐ 
จ้านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๗๔ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น 
หนองขี นก หมู่ที่ ๘ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐  เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๗๕ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกรอบหนองขี นก  

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๖๗๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร (ความยาวคงเหลือ 
๑,๓๓๐  เมตร) 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๘           
๗๖ โครงการติดตั งไฟฟ้าส่อง

สว่างภายในหมู่บา้น 
เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๖  จุด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

และทรัพยส์ิน 
๗๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

เพื่อการเกษตร 
เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองขี นก หมู่ ๘ จ้านวน 
๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๙           
๗๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

เพื่อการเกษตร 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองค้างไฟ จ้านวน ๔ 
ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้าการเกษตร 

กองช่าง 

๗๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นหนองค้างไฟ ไป
ทางอบต.เมืองแคน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘๐ โครงการก่อสร้างถนนหิน เพื่อก่อสร้างถนนให้ ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดร้ับ กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

คลุกจากหมูบ่้านไปหนอง
เรือ 

ได้มาตรฐาน ประมาณ  ๔๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  

ร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจ 

ความสะดวกใน
การเดินทาง 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๙           
๘๑ โครงการก่อสร้างถนนขึ น

ดินจากหนองสิมไปหนอง
เพียต 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร   
หนา ๐.๕๐ เมตร 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘๒ โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล.ภายในหมู่บา้น  
หมู่ ๙ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น ้ า  ค ส ล .
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐x ๑.๐๐ 
จ้านวน ๑๐๐ ท่อน พร้อมบ่อ
พัก จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๘๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๖  จุด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๙           
๘๔ โครงการขุดลอกขยาย

ความกว้างของหนองค้าง
ไฟ 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกขยายความกว้างของ
หนองค้างไฟ กว้าง ๖๐ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร ลึก ๒ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๘๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านหนองค้าง
ไฟหมู่ ๙ ไป ทางบ้านเมือง
แคน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘๖ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบหนองค้างไฟ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถ น น ก ว้ า ง  ๔  เม ต ร  ย า ว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐           
๘๗ โครงการก่อสร้างถนนขึ น

ดินพร้อมลงหินคลุกจาก
ประปาหมู่บ้านไป หนอง
ซุม 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ป ระม าณ   ๖ ๗ ๐ เม ต ร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  

๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐ ๒๖๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘๘ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้น ปู่ตาไปทางบ้าน
หนองโง้ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ป ระม าณ   ๑ ๐ ๐ เม ต ร  
ห น า  ๐ .๑ ๕  เ ม ต ร 
(ระยะทางคงเหลือ ๓๐๐ 
เมตร) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๘๙ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บา้นน ้าอ้อมน้อยไป
บ้านบ่อบึง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ   ๑๐ ๐  เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณ ตัวชี้วัด 

(KPI) 
ผลที่คาดว่า 

จะได้รับ 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก 
 หมู่ที่ ๑๐           

๙๐ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกเส้นทางหนองปอ
ไปคลองชลประทาน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๗๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  
 

๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๙๑ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกเส้นหนองสามขา
ไปหนองโพนลาน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๖๗๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร  
 

๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๙๒ โครงการก่อสร้างถนนขึ น
ดินพร้อมลงหินคลุกเส้นน ้า
อ้อมน้อยหมู่ ๑๐ ไปบ้าน
โพนแบง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร  

๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐           
๙๓ โครงการก่อสร้างถนน

ขึ นดิน บ้านน ้าอ้อม
น้อยไปบ้านหนองปลา

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๕๐ เมตร  

๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ดุก เส้นทางคูทด 
๙๔ โครงการวางท่อระบาย

น ้า คสล.ภายในหมู่บา้น 
น ้าอ้อมน้อย  หมู่ ๑๐ 

เพี่อให้สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็วและ
ป้องกันน ้าท่วมขังใน
ฤดูฝน 

วางท่อระบายน ้า คสล.
เส้นผ่าศูนย์กลาง๐.๓๐
x ๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ 
ท่ อ น  พ ร้ อ ม บ่ อ พั ก 
จ้านวน  ๙  บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๙๕ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายบ้านน า้อ้อม
น้อย หมู่ ๑๐  ไปทาง
บ้านบ่อบึง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้ได้
มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร  

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๐           
๙๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า 

ส่องสว่าง 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสวาง
ถึงฐานจุดบั งไฟ หมู่ ๑๐ 
จ้านวน ๘ จุด 

๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้าการเกษตร 

กองช่าง 

๙๗ โครงการซ่อมแซมประปา 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๙๘ โครงการก่องสร้างเทปูนกั นท่อ
ระบายน ้าภายในหมู่บา้น ม.๑๐ 

เพื่อป้องกันไม่ให้
ดินไหลลงไปตันใน
ท่อระบายน ้า 

เทปู นกั นท่ อระบายน ้ า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบายน ้า
ได้รวดเร็วยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๙๙ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
รอบหนองบัว หมู่ ๑๐ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร 

๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ๒๕๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
    ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๑           
๑๐๐ โครงการก่อสร้างถนน 

คสล.ภายในบ้านหนองโง้ง 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกถนนหินคลุกสามแยก
เชื่อมต่อบ้านน ้าอ้อมน้อย 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว
ประมาณ  ๑๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 
กองช่าง 

๑๐๒ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากแยกหมู่บา้นผ่าน
ไปทางที่ตั งระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐ .๑๕   เมตร (ระยะทาง
คงเหลือ ๑๕๐ เมตร ) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๑           
๑๐๓ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้น  หมู่ 
๑๑ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่ อ ระบ ายน ้ า  คสล .
เส้นผ่ าศูนย์ กลาง๐ .๓๐ x 
๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ ท่อน 
พร้อมบ่ อพั ก จ้ านวน  ๙  
บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการก่อสร้างถนนลง
หินคลุกจากหนองโง้ง ไป
โรงสีข้าวชุมชน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร 
ยาวประมาณ  ๖๗๐เมตร  
หนา ๐.๑๐ เมตร  
 

๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ๑๑๔,๔๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน

การเดินทาง 
กองช่าง 

๑๐๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ข ย า ย เ ข ต ไ ฟ ฟ้ า เ พื่ อ
การเกษตรบ้านหนองค้างไฟ 
จ้านวน ๔ ต้น 

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
การท้า
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๗๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๑           
๑๐๖ โครงการขยายเขตไฟฟ้า

ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน 
เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๖  จุด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๐๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ไปบ้านมั ง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.บา้นหนองโง้ง หมู่ 
๗-๑๑ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 หมู่ที่ ๑๒           
๑๐๙ โครงการก่อสร้างถนนดิน

รอบดอนหัวควาย  
เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร  ยาว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐.๕๐ เมตร  

๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๔๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เข้า กู่โบราณ 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร  ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการวางท่อระบายน ้า 
คสล.ภายในหมู่บา้น  หมู่ 
๑๒ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่ อ ระบ ายน ้ า  คสล .
เส้นผ่ าศูนย์ กลาง๐ .๓๐ x 
๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ ท่อน 
พร้อมบ่ อพั ก จ้ านวน   ๙  
บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๒ โครงการปรับปรุงถนน 
คสล.ไปทางบ้านดอนม่วง 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๓ โครงการเสรมิถนน คสล. เพื่อก่อสร้างถนนให้ ถนนกว้ าง ๔  เมตร ยาว ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน ประชาชนไดร้ับ กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ทางเข้ากู่โบราณ ได้มาตรฐาน ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

ร้อยละ ๘๐ 
มีความพึงพอใจ 

ความสะดวกใน
การเดินทาง 

๑๑๔ โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกลงทุ่งนา 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๐๘  เมตร 

๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการก่อสร้างถนนดิน
รอบป่าดงใหญ ่

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๒๐๐๐ เมตร หนา 
๐.๕๐  เมตร 

๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ๒๔๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 
 
 

 

ก ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๑๖ โครงการก่อสร้างถนนขึ น
ดินพร้อมลงหินคลุกเส้น
ข้างบ้านนางบัวทอง  สี
เสนไปถึงหนองไฮ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร  

๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.เส้นบ้าน น.ส. ทอง
มา ค้าแก้ว 
 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้ าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๓๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๓           
๑๑๘ ก่อสร้างถนน คสล.จาก

บ้านนานวล-บ้านบากเรือ 
เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๑๙ ก่อสร้างถนนขึ นดินพร้อม
ลงหินคลุกไปท่ีประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร 
ยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๐ เมตร  

๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ๑๒๘,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๒๐ ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในบ้านนานวล  
หมู่ ๑๓ 

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ ๑๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๕  เมตร 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

๑๒๑ ก่อสร้างถนนหินลงคลุก
สายบ้านนานวล -หนองรุ้ง   

เพื่อก่อสร้างถนนให้
ได้มาตรฐาน 

ถนนกว้าง ๔  เมตร ยาว
ประมาณ  ๔๐๐เมตร  หนา 
๐.๑๐ เมตร 

๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ๑๐๐,๘๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
            ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 หมู่ที่ ๑๓           
๑๒๒ โครงการวางท่อระบายน ้า 

คสล.ภายในหมู่บา้น  หมู่ 
๑๓ 

เพี่อให้สามารถ
ระบายน ้าไดร้วดเร็ว
และป้องกันน ้าท่วม
ขังในฤดูฝน 

วางท่ อ ระบ ายน ้ า  คสล .
เส้นผ่ าศูนย์ กลาง๐ .๓๐ x 
๑.๐๐ จ้านวน ๑๐๐ ท่อน 
พร้อมบ่ อพั ก จ้ านวน   ๙  
บ่อ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชน 
ร้อยละ ๘๐ 

มีความพึงพอใจ 

สามารถระบาย
น ้าได้รวดเร็ว
ยิ่งขึ น 

กองช่าง 

๑๒๓ โครงการขุดลอกคลอง
เหมืองเก่าไปหนองรุ้ง ไป
จรด คอกหมู่บ้านดอนต่้า 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

ขุดลอกหนองหัวช้าง กว้าง 
๓๘ ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก 
๑.๕ เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ

ต้องการ 

ประชาชนมีน ้า
อุปโภคบรโิภคที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างภายในหมูบ่้าน 

เพื่อความสะดวก 
และความปลอดภัย
ในการสัญจรไปมา 

ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน จ้านวน ๖  จุด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

            ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๕ โครงการขุดลอก 
หนองหลักช้าง 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

บ้านหนองขี นก หมู่ ๘ 
ขนาดกว้าง  ๔๕   ไร่  
ลึก  ๑   เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบปัญหาภัย
แล้ง มีน ้าท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการขุดลอก 
หนองบัวแดง 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

บ้านอ้อมน้อย หมู่ ๖ 
ขนาดกว้าง  ๔๐   
เมตรยาว   ๔๔๐   
เมตร ลึก   ๓  เมตร 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบปัญหาภัย
แล้ง มีน ้าท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๒๗ โครงการขุดลอก 
หนองรุ้ง 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

บ้านนานวล  หมู่ ๑๓ 
ขนาดกว้าง   ๓๘  
เมตรยาว  ๑๐๐   
เมตร ลึก  ๑.๕  เมตร 

๑๓๓,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ ๑๓๓,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบปัญหาภัย
แล้ง มีน ้าท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
            ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๒๘ โครงการขุดลอก เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอ บ้านหนองปะอุ หมู่ ๔ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า ประชาชนท่ีประสบปัญหา กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

หนองแสง ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ขนาดกว้าง  ๔๐   
เมตรยาว  ๕๐    
เมตร ลึก   ๔    เมตร 

ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ภัยแล้ง มีน ้าท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

๑๒๙ โครงการขุดลอก 
บึงเทพประทาน 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

บ้านน ้าอ้อมน้อย หมู่ 
๖ เนื อท่ี ๑๖ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๐ โครงการขุดลอก 
หนองหว้า 
(ประปาน ้าอ้อม
น้อย หมู่ ๖ ) 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

บ้านน ้าอ้อมน้อย หมู่ 
๖ เนื อท่ี ๑๐  ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๑ โครงการขุดลอก 
หนองค้างไฟ 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

บ้านหนองค้างไฟ  หมู่ ๙ 
เนื อท่ี ๑๖ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๒ โครงการขุดลอก เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี บ้านหว้าน  หมู่ ๑ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า ประชาชนท่ีประสบ กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

หนองปลาเข็ง เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

เนื อท่ี  ๒ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ปัญหาภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

๑๓๓ โครงการขุดลอก 
หนองปลาเข็งน้อย 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ี
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ประชาชน 

บ้านหว้าน  หมู่ ๑ 
เนื อท่ี  ๕ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ ๑๑๒,๐๐๐ สมารถกักเก็บน ้า
ส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ีประสบ
ปัญหาภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๔ โครงการขุดลอก 
หนองพร้า 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

บ้านหนองค้างไฟ  
หมู่ ๙ 
เนื อท่ี ๕ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๕ โครงการขุดลอก 
หนองม่วงใหญ่ 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

บ้านดอนม่วง  หมู่ ๓ 
เนื อท่ี  ๘ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ ๔๔๘,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๖ โครงการขุดลอก เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความต้องการ ขุ ด ล อ ก ห น อ งผึ ง ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ ประชาชนท่ี กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

หนองผึ ง ของประชาชน กว้าง ๔๐ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร ลึก ๒๐๐ 
เมตร 

น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้า
ท้าการเกษตร
ที่เพียงพอ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๓๗ โครงการขุดลอก 
หนองม่วงน้อย 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

บ้านดอนม่วง  หมู่ 
๓ ขุดลอกหนองม่วง 
กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐ ลึก ๒๐๐ 
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการขุดลอก 
หนองโง้ง  หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

บ้านหนองโง้ง  หมู่ 
๑๑ ขุดลอกหนอง
กว้าง ๔๐ เมตร 
ยาว ๕๐ ลึก ๒ 
เมตร 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

๑๓๙ โครงการขุดลอก 
หนองหลักช้าง 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน 

บ้านโนน  หมู่ ๑๒ 
เนื อท่ี ๑๑ ไร ่
ลึก  ๓   เมตร 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๐ โครงการขุดลอก 
บึงประปา (หนองบัว)  
หมู่ที่ ๑๐ 

เพื่อให้มีแหล่งน ้าท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

ขุดลอกบึงประปา 
กว้าง ๖๐ เมตร ยาว 
๒๐๐ ลึก ๓ เมตร 

๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ ๒๑๐,๐๐๐ สมารถกักเก็บ
น ้าส้าหรับท้า
การเกษตรได้
เพิ่มขึ น 

ประชาชนท่ี
ประสบปัญหา
ภัยแล้ง มีน ้าท้า
การเกษตรที่
เพียงพอ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๘๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๑ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๒ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๔๓ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๓ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๔ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๔  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๔๕ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๕ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๔๖ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๔๗ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๗  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑๔๘ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๘ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๔๙ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๙ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๐ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑๐  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๕๑ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

๑๕๒ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง เพื่อความสะดวก และ ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนร้อยละ ประชาชนไดร้ับ กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๒ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑๒ 

     ๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๓ โครงการซ่อมแซม/ติดตั ง
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
ต้าบลหว้านคา้ 

เพื่อความสะดวก และ
ความปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ติ ด ตั ง ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ  
หมู่ที่ ๑๓  

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนร้อยละ 
๗๐ มไีฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๓ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๔ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๑  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๕๕ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๒  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๕๖ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๓  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๔ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๕๗ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๔  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๕๘ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๕  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๕๙ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๖  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๕ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

 
๑๖๐ 

โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๗  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๖๑ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๘  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๖๒ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๙  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๓ โครงการปรับปรุง/ เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละ๖๐ ประชาชนมีน ้า กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๖ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

อุปโภค-บริโภค ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๑๐  

     ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

๑๖๔ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๑๑  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

๑๖๕ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๑๒  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๖ โครงการปรับปรุง/
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน 

เพื่อให้มีน ้าส้าหรับ 
อุปโภค-บริโภค 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
หมู่บ้าน หมู่ ๑๓  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละ๖๐ 
ครัวเรือนท่ีมี
น ้าประปาใช้ที่
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้า
ส้าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองช่าง 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๗ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๖๗ โครงการจดัท้ารั วและป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์ฯได้
มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยกบัเด็ก 

จัดท้ารั ว และ ป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ต า ม แ บ บ  อ บ ต .
หว้านค้า 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย
ร้อยละ ๑๐๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้มาตรฐานมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๖๘ โครงการปรับปรุงต่อเติม
อ่างล้างมือ-แปรงฟัน 
ส้าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอ่างลา้งมือ-แปรง
ฟันเพียงพอต่อเด็ก 

จัดท้ าอ่ างล้ างมือ -
แปรงฟัน ส้าหรับเด็ก 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ มีอ่างล้างมือ-
แปรงฟันท่ีถูก
สุขลักษณะและ
เพียงพอต่อเด็ก 
๑๐๐ % 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีอ่างลา้งมือ-
แปรงฟันเพียงพอ
ต่อเด็ก 

กองช่าง 

๑๖๙ โครงการก่อสร้างโรง
อาหารและห้องประกอบ

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหารและ

ก่อสร้างโรงอาหาร
และห้องประกอบ

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ มีโรงอาหารและ
ห้องประกอบ

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมโีรงอาหาร

กองช่าง 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๘ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

อาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ห้องประกอบอาหารที่
ถูกสุขลักษณะ สะดวก 
ปลอดภัย 

อาหาร อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 
๑๐๐% 

และห้องประกอบ
อาหารที่ถูก
สุขลักษณะ 

 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๐ โครงการ
ปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น 

เพื่อให้สนามเด็กเล่น
สะอาด ปลอดภยั และ
มีมาตรฐานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น 

ปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สนามเด็กเล่น
สะอาด ปลอดภยั 
และมมีาตรฐาน 
๑๐๐% 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมสีนาม
เด็กเล่นสะอาด ปลอดภัย 
และมมีาตรฐานตาม
มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์กรปกครองท้องถิ่น 

กองช่าง 

๑๗๑ โครงการต่อเติม
กั นห้องเรียน
ส้าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนให้
เหมาะสมตามวัย 
 

ต่อเติมกั นห้องเรียน
ส้าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หว้านค้า มี
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน สูงร้อย
ละ ๖๐ ขึ นไป 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้อง
จัดประสบการณ์แบ่งตาม
ช่วงวัยเด็ก 
 

กองช่าง 

 

 

 

 

 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๙๙ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๒ โครงการติดมุ้งลวด
ประตู+หนา้ต่าง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย มี
บรรยากาศน่าอยู่ น่า
เรียน ปลอดภัยจากสัตว์
น้าโรค 
 
 

ติดมุ้ งลวดประตู+
หน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและ
มีมาตรฐาน ๑๐๐% 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย มีบรรยากาศน่า
อยู่ น่าเรียน ปลอดภัยจาก
สัตว์น้าโรค และ 
มีมาตรฐานตามมาตรฐาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กร
ปกครองท้องถิ่น 

กองช่าง 

๑๗๓ โครงการติดตั ง
เหล็กดดัหน้าตา่ง
อาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน 

ติ ด ตั ง เ ห ล็ ก ดั ด
หน้าต่างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ๑๐๐ % 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

กองช่าง 

 

 

 

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
      ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๐๐ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑๗๔ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬา 
( อบต.หว้านค้า) 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนไดเ้ล่นกีฬา
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา 
กว้าง ๑๓ เมตร  
ยาว ๒๒ เมตร 
 ต าม แ บ บ  อ บ ต .
หว้านค้า 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน เยาวชน 
ร้อยละ ๖๐ มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนต้าบลหว้านค้า
ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
และมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง 

๑๗๕ โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา/สนามกีฬา 
(บ้านหนองประอุง ม.๔) 
 

เพื่อให้ประชาชนและ
เยาวชนไดเ้ล่นกีฬา
และใช้เวลาว่างให้เกดิ
ประโยชน์ห่างไกลยา
เสพติด 

ก่อสร้างลานกีฬา 
กว้าง ๑๓ เมตร  
ยาว ๒๒ เมตร 
 ต าม แ บ บ  อ บ ต .
หว้านค้า 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน เยาวชน 
ร้อยละ ๖๐ มี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงห่างไกลยา
เสพติด 

ประชาชนต้าบลหว้านค้า
ใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
และมสีุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติด 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่    ๑   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่   ๓   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา         

แผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ 

๑๐๑ 
 

แบบ ผ. ๐๒ 

๑ แผนงานเคหะและชุมชน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๗๖ อุดหนุนการไฟฟ้ า
ส่วนภูมิภาค สาขา
ราษีไศล 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า 
ส่วนภูมภิาค 
สาขาราษไีศล 
ในการขยายเขตไฟฟ้า 
และไฟฟ้าส่องสว่าง 
ภายในหมู่บ้าน ในเขต 
ต้าบลหว้านคา้ 

อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  

สาขาราษไีศล 
 (ปี ๖๑ – ๖๔ ) 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

๑๗๗ โครงการก่อสร้าง
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
อบต.หว้านค้า 

เพื่อเพ่ิมช่องทาง
ประชาสมัพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
ของ อบต.หว้านค้า 

ก่องสร้างป้าย
ประชาสมัพันธ์ 
พื นที่ อบต.
หว้านค้า  
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มมากขึ น 
ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารตา่งๆ 
ได้มากขึ น 

กองช่าง 

รวม ๑๗๗  โครงการ - - ๒๘,๕๐๓,๕๑๐ ๒๘,๕๐๓,๕๑๐ ๒๘,๕๐๓,๕๑๐ ๒๘,๕๐๓,๕๑๐ ๒๘,๕๐๓,๕๑๐ - -  


