
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

2.บญัชโีครงการพัฒนาท้องถิน่                                                            บญัชสีรปุโครงการพฒันา 
แผนพฒันาท้องถิน่ (พ.ศ.2561 - 2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ป ี 2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะ
เกษเปน็เมอืงนา่อยู ่                         
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   10 1,710,000.- 13 2,062,700.- 13 2,062,700.- 12 1,712,800.- 12 1,712,800.- 60 9,260,000.- 

 1.2  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

20 3,883,000.- 23 4,983,000.- 24 5,233,000.- 24 5,233,000.- 24 5,233,000.- 115 24,565,000.- 

 1.3  แผนงานการศึกษา 9 8,980,000.- 11 9,183,000.- 11 9,183,000.- 11 9,183,000.- 11 9,183,000.- 53 45ล712,000.- 

 1.4  แผนงานสาธารณสุข 12 1,465,000.- 13 1,485,000.- 14 1,515,000.- 14 1,515,000.- 14 1,515,000.- 67 7,495,000.- 

 1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 7 8,280,000.- 7 8,280,000.- 7 8,280,000.- 7 8,280,000.- 7 8,280,000.- 35 41,400,000.- 

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมการและ
การโยธา 

23 12,645,000.- 23 12,645,000.- 23 12,645,000.- 23 12,645,000.- 23 12,645,000.- 115 63,225,000.- 

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

7 900,000.- 8 1,100,000.- 8 1,300,000.- 8 1,300,000.- 8 1,300,000.- 39 5,900,000.- 

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

2 110,000.- 4 219,000.- 4 219,000.- 4 219,000.- 4 219,000.- 18 986,000.- 

1.9 แผนงานการเกษตร   3 900,000.- 3 900,000.- 3 900,000.- 3 900,000.- 3 900,000.- 15 4,500,000.- 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์ 15 5,270,000.- 15 5,270,000.- 15 5ล270,000.- 15 5,270,000.- 15 5,270,000.- 75 26,350,000.- 

1.11 แผนงานงบกลาง 7 4,670,000.- 7 4,670,000.- 7 4,670,000.- 7 4,670,000.- 7 4,670,000.- 35 23,350,000.- 

รวม 115 48,813,000.- 127 50,797,700 129 51,277,700.- 128 50,927,800.- 128 50,927,800.- 627 252,744,000.- 

แบบ ผ.01 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

2)  ยุทธศาสตรว์ถิศีรสีะเกษสรา้งอาชพี  
สรา้งรายได ้

            

 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   - - - - - - - - - - - - 

 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

 1.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

 1.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

 1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 20 2,000,000.- 

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.9 แผนงานการเกษตร   - - - - - - - - - - - - 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 20 2,000,000.- 



 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3)  ยุทธศาสตรป์รบัปรงุโครงสรา้ง
ทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนั
ได ้             
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   1 50,000.- 1 50,000.- 1 50,000.- 1 50,000.- 1 50,000.- 5 250,000.- 

 1.2  แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

- - - - - - - - - - - - 

 1.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

 1.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

 1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมการและ
การโยธา 

69 22,550,000.- 79 24,712,400.- 79 24,712,400.- 79 24,712,400.- 79 24,712,400.- 385 121,399,600.- 

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

- - - - - - - - - - - - 

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

2 50,000.- 2 50,000.- 3 200,000.- 2 50,000.- 2 50,000.- 10 400,000.- 

1.9 แผนงานการเกษตร   - - - - - - - - - - - - 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 72 22,650,000.- 82 24,812,400.- 83 24,962,400.- 82 24,812,400.- 82 24,812,400.- 400 122,049,600.- 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยทุธศาสตรว์ฒันธรรม  ขนบธรรมเนยีม
ประเพณแีละหลกั ธรรมอนัดงีาม เกดิ
ประโยชนต์อ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม             
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   - - - - - - - - - - - - 

 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

 1.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

 1.4  แผนงานสาธารณสุข - - - - - - - - - - - - 

 1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา - - - - - - - - - - - - 

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - - - - - - - - - - - - 

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

6 345,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 34 2,525,000.- 

1.9 แผนงานการเกษตร   - - - - - - - - - - - - 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 6 345,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 34 2,525,000.- 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
ป ี 2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี 2565 รวม  5 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื             
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป   - - - - - - - - - - - - 

 1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน - - - - - - - - - - - - 

 1.3  แผนงานการศึกษา - - - - - - - - - - - - 

 1.4  แผนงานสาธารณสุข 3 650,000.- 3 650,000.- 3 650,000.- 3 650,000.- 3 650,000.- 15 3,250,000.- 

 1.5  แผนงานสังคมสงเคราะห ์ - - - - - - - - - - - - 

1.6  แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา 1 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 1 500,000.- 5 2,500,000.- 

1.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 500,000.- 3 500,000.- 3 500,000.- 3 500,000.- 3 500,000.- 15 2,500,000.- 

1.8  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- - - - - - - - - - - - 

1.9 แผนงานการเกษตร   - - - - - - - - - - - - 

1.10 แผนงานการพาณิชย ์ - - - - - - - - - - - - 

1.11 แผนงานงบกลาง - - - - - - - - - - - - 

รวม 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 35 8,250,000.- 



 
 
 
 
 

สรปุโครงการพฒันาแตล่ะยทุธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 
ปี  2561 ปี  2562 ปี  2563 ปี  2564 ปี  2565 รวม 5 ป ี

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ศรสีะเกษเปน็เมอืงนา่อยู่ 

115 48,103,000.- 125 50,034,700.- 130 50,567,700.- 130 50,567,700.- 130 50,567,700.- 630 249,840,800.- 

2)  ยุทธศาสตรว์ถิศีรสีะเกษ
สรา้งอาชีพ  สรา้งรายได ้

4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 4 400,000.- 20 2,000,000.- 

3)  ยุทธศาสตรป์รบัปรงุ
โครงสรา้งทางเศรษฐกจิให้
สมดลุและแขง่ขนัได ้

72 22,650,000.- 82 24,812,400.- 83 24,962,400.- 82 24,812,400.- 82 24,812,400.- 401 122,049,600.- 

4) ยทุธศาสตรว์ฒันธรรม  
ขนบธรรมเนยีมประเพณี
และหลกั ธรรมอนัดงีาม 
เกดิประโยชนต์อ่การพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม 

6 345,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 7 545,000.- 34 2,525,000.- 

5) ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเพือ่การ
พฒันาอยา่งยัง่ยนื 

7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 7 1,650,000.- 35 8,250,000.- 

รวม 204 73,148,000.- 225 77,442,100 231 78,125,100 230 77,975,100 230 77,975,100 1,120 384,665,400.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 1  พฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่   
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาที ่ 7 การบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล  
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่    
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์   วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบัติราชการใน
องค์กร 
กิจกรรม 
1.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ส านักงาน  
2.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและวิทย ุ
3.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 
งานบ้านงานครัว 
4.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 
ก่อสร้าง 
5.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 
ยานพาหนะและขนส่ง 
6.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์ 
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น 
7.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์  
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์
8.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์  
การเกษตร 
9.ครุภัณฑ์/วัสดุ/อุปกรณ์  
โฆษณาและเผยแพร ่
ฯลฯ 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติราชการของ
องค์การ 

จัดซื้อครุภัณฑ์วัสดุ
อุปกรณ์ส านักงานแต่ละ
ส่วนงาน 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนทั้งหมด 

พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การ 

ทุกส่วนราชการ 
 

 

แบบ ผ.02 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมืองนา่อยู ่   
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
2 โครงการตามนโยบายส าคญัของรัฐ 

กระทรวง ทบวง  กรม กลุ่มจงัหวดั 
จงัหวดั อ าเภอและตามแนว
พระราชด าริในหลวง เช่น  
กิจกรรม 
1.โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉนัทข์องคนในชาติ 
2.การจดัฝึกอบรม ประชุม ช้ีแจงท า
ความเขา้ใจ 
3.การจดัตั้งศูนยป์รองดองฯ 
4.การจดักิจกรรมและโครงการใน
การปกป้องสถานบนัส าคญัของชาติ 
5.การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
แสดงความอาลยั หรือจดักิจกรรม
เป็นพระรบมราชานุสรณ์หรือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และกิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.โครงการ 1 อปท. 1ถนน ทอ้งถ่ิน
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
7.โครงการ/กิจกรรมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ฯลฯ 

เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ กระทรวง  ทบวง 
กรม กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั 
อ าเภอและตามแนว
พระราชด าริในหลวงให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์ 
เช่นการอุดหนุน
งบประมาณ 

ด าเนินงานตามนโยบาย
ของรัฐ กระทรวง  ทบวง 
กรม กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั 
อ าเภอและตามแนว
พระราชด าริในหลวงให้
บรรลุตามวตัถุประสงค ์  

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนทั้งหมด 

ด าเนินงานตาม
นโยบายของรัฐ 
กระทรวง ทบวง 
กรม กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด อ าเภอ
และตามแนว
พระราชด าริใน
หลวงให้บรรลุ
ตามวัตถ ุ
ประสงค์   

ทุกส่วนราชการ 

 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการประชุมบูรณาการเพื่อ

ขับเคลื่อนการพัฒนาต าบลรุง 
เพื่อให้หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุม
ขับเคลื่อนการพัฒนา
ต าบล 

เดือนละ 1 ครั้ง หรือ
ตามความเหมาะสม 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

อบต.และ
หน่วยงาน
ราชการใน
พืน้ท่ี
หน่วยงาน
ราชการที่
เกี่ยวข้องร่วม
ประชุม
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาต าบล 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
อบต.รุง 
กิจกรรม 
1.งานก่อสร้าง 
2.งานด้านระบบไฟฟ้า 
3.งานด้านอื่นๆที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ
ส าหรับประชาชน,
หน่วยงานอ่ืนท่ีมา
ติดต่อราชการและ
เจ้าหน้าท่ี,คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา 

กว้าง 6 เมตร ยาว  
20 เมตร   

(โดยประมาณ) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชน,
หน่วยงานอ่ืน
ที่มาติดต่อ
ราชการและ
เจ้าหน้าท่ี
,คณะผู้บริหาร
,สมาชิกสภามี
โรงจอดรถไว้
ใช้เกิดความ
สะดวก
ปลอดภัย
เพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
5 โครงการก่อสร้างโรงอาหารของ 

อบต.รุง 
กิจกรรม 
1.งานก่อสร้างอาคาร 
2.งานด้านระบบไฟฟ้า 
3.งานด้านระบบประปา 
4.งานด้านอื่นๆที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 

เพื่อรองรับการจดั
กิจกรรมต่างๆของ 
อบต.และเป็นโรง
อาหารส าหรับ 
สมาชิกสภาฯ,
ผู้บริหารฯพนักงานฯ 

โรงอาหาร ขนาด 
กว้าง 4 เมตรยาว  
12  เมตร 
จ านวน 1 หลัง 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

รองรับการจดั
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.
และเป็นโรง
อาหารส าหรับ 
สมาชิกสภาฯ,
ผู้บริหารฯ
พนักงานฯ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ีท า
การ อบต. และบริเวณ อบต.    
กิจกรรม 
1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2.ก่อสร้างสวนหย่อม 
3.การก่อสร้างที่ประดิษฐาน
พร้อมประดิษฐานพระพุทธรูป
หรือพระพรหม 
4.รั้ว,ประตูทางเข้า –ออก 
5.การก่อสร้างรางระบายน้ า 
6.การก่อสร้างซุ้มเฉลมิพระ
เกียรติและอื่นๆ 

เพื่อให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและ 
เกิดความสวยงาม
เหมาะสมการให ้
บริการประชาชน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สิ่งก่อสร้างบรเิวณที่
ท าการ อบต.หลังใหม่ 
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิความสวยงาม
เหมาะสมกับการจัด
ส านักงาน  มีความ
มั่นคง  ปลอดภัย 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชน
ได้รับการ
บริการได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
 

 
 
 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
7 โครงการก่อสร้างป้อมยามของ 

อบต.รุง  
กิจกรรม 
1.งานก่อสร้างอาคาร 
2.งานด้านระบบไฟฟ้า 
3.งานด้านระบบประปา 
4.งานด้านอื่นๆที่เกีย่วข้อง ฯลฯ 

เพื่อเป็นสถานท่ีใน
การปฏิบัตริาชการ
ของยามในการตรวจ
ตรารักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

อาคารป้อมยาม
จ านวน 1 แห่ง   
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

มีอาคารป้อม
ยามปฏิบตัิ
ราชการของ
ยามในการ
ตรวจตรา
รักษาทรัพย ์
สินของทาง
ราชการ 

กองช่าง 
 

8 โครงการจดัซื้อถังขยะบริการ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขลักษณะทีด่ ี

จ านวน 2,000 อัน 100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดี
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 

9 อุปกรณ์อ่านบัตรอเนกประสงค ์
(Smart Caed Reader) 

เพื่ออ่านข้อมูลและ
เขียนข้อมูลในบัตร 
ประประชาชน 

โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร   

- 700 700 800 800 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

อ่านข้อมูล
และเขียน
ข้อมูลในบัตร 
ประประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 

10 เครื่องอ่านคิวอาร์โคด้ 

 

เพื่ออ่านข้อมูลคิวอา-
โค๊ต 

สามารถอ่านข้อมูลคิวอา
โค๊ต 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้
สาย ได้ไกลถึง 100 เมตร  
 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

อ่านข้อมูลคิว
อาโค๊ต 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษเปน็เมอืงนา่อยู่ 
 1.1    แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
11 โครงการจดัตั้งศูนย์ปฏิบัติการ

ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. เป็นไปตามข้อ 
19 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. พ.ศ.2560 

โครงการจดัตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดย
องค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ
ปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

20,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

20,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 
 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท. 

ส านักงาน
ปลัด 

12 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพื่อให้การด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. เป็นไปตามข้อ 
19 แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ของ 
อปท. พ.ศ.2560 

ท้องถิ่นอ าเภอกันทร
ลักษ์ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการปฏิบัติงานศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

20,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อปท. 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษเปน็เมอืงนา่อยู่ 
 1.1    แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
13 โครงการส ารวจข้อมลูภาคสนาม

ในการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน องค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง 

เพื่อน าไปใช้ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ และน า
ข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารงานและ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส ารวจข้อมลู
ภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

- 350,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

350,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

- - ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดร้ับ
ส ารวจข้อมลู
ภาคสนามในการ
จัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

คลัง 

14 โครงการจดัเก็บภาษีท่ีดินและ
สิ่งปลูกสร้าง(นอกสถานท่ี)
ส าหรับผู้ครอบครองหรือท า
ประโยชน์ในท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร้างอันเป็นทรัพยส์ินของรัฐใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  
ประจ าปี 2564           
อ าเภอกันทรลักษ์          
จังหวัดศรีสะเกษ 

เพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บรายได้
ของท้องถิ่น 

พื้นที่ต าบลรุง - - - 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดร้ับ
บริการ
ประชาชน 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ในการจัดเก็บ
รายได้ของ
ท้องถิ่น 

คลัง 

 
 
 
 
 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปักรั้วคอนกรีตพร้อม

รั้วลวดหนามภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1-10 
กิจกรรม 
1.รั้วก าแพง 
2.รั้วลวกหนาม 
3.รั้วไม ้

เพื่อให้เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน 

หมู่บ้านละ1โครงการ 400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อยของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

2 โครงการจดัฝึกอบรม/ ทบทวน
และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้กับ
ชุด อปพร.และชุด ชรบ.ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ ชุด อปพร.
และชุด ชรบ.ของ
หมู่บ้านได้รับความรู้
จากการฝึกอบรมและ
มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี เช่น 
กระติกน้ า วิทยุ
สื่อสาร,ตัดชุด ฯลฯ 

ชุด อปพร.,ชุดชรบ.
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 
 

อปพร.และชรบ. 
มีประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนอปพร.
และชรบ 

มีชุด อปพร.
และชุด ชรบ.
ได้รับความรู้
จากการ
ฝึกอบรมและ
มีวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี  

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนน 
กิจกรรม  
1.เทศกาลปีใหม่  
2.เทศกาลสงกรานต์  
3.ปฏิบัติตามหนังสื่อสั่งการ  
ฯลฯ 

เพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังการเกดิอุบัติเหตุ
จากการขับข่ียวดยาน
พาหนะและการเกดิ
อุบัติภัยอื่น 

ตั้งจุดตรวจในเขต
ต าบลรุงในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุจาก
การขับขี่
ยวดยาน
พาหนะและ
การเกิด
อุบัติภัยอื่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร

ป้องกันภัยยาเสพติด 
เพื่อให้ประชาชน
เยาวชนในเขตต าบล
รุงได้ตระหนักถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดมี
ความรู้กฎหมาย
จราจรกฎหมายอาญา
ปฏิบัติได้ถูกต้อง 

ฝึกอบรม,ให้ความรู้
พร้อมจัดหาหมวก
นิรภัยและสติกเกอร์
สะท้อนแสง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชน
เยาวชนในเขต
ต าบลรุงได้
ตระหนักถึง
พิษภัยของยา
เสพติดมี
ความรู้
กฎหมาย
จราจร
กฎหมาย
อาญาปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการจดัซื้อและซ่อมแซม
บ ารุงรักษาหอกระจายข่าวใน
เขตต าบลรุง 
กิจกรรม 
1.จัดซื้อพร้อมตดิตั้งระบบเสยีง
ตามสาย หมู่ที่ 1-10 
2.ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ 1-10 
 

เพื่อให้หอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านใน
เขตต าบลรุงได้รับการ
บ ารุงซ่อมแซมเป็น
แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบ  

วัสด,ุอุปกรณ์ส่วนควบ
ต่างๆของหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านใน
เขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

มีหอกระจาย
ข่าวประจ า
หมู่บ้านในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
การบ ารุง
ซ่อมแซมเป็น
แหล่งเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 
 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการจดัฝึกอบรมและให้

ความรู้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อให้ประชาชน ได้มี
ความรู้ ความเข้าใจมี
ทักษะในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆ เช่น 
ด้านอัคคีภัย วาตภัย 
ภัยจากกองก าลังนอก
ประเทศ เป็นต้น 

การฝึกอบรมการฝึก
ทักษะในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยต่างๆเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่อาจก่อเกิด
ความเสยีหายต่อชีวิต
และทรัพยส์ิน 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชน ได้
มีความรู้ 
ความเข้าใจมี
ทักษะในด้าน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
ต่างๆ เช่น 
ด้านอัคคีภัย 
วาตภัย ภยั
จากกองก าลัง
นอกประเทศ 
เป็นต้น 

ส านักงาน
ปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมและฝึก
ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนประจ าต าบล 
(อปพร.) 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้มี
ทักษะในด้านการ
ป้องกันชีวิตและ
ทรัพย์สินภายใน
ชุมชนและช่วยเหลือ
สังคม 

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน ประจ า
ต าบลรุง 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
มีทักษะใน
ด้านการ
ป้องกันชีวิต
และทรัพยส์ิน
ภายในชุมชน
และช่วยเหลือ
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 
 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
8 โครงการจดัซื้อวัสดุอุปกรณ์และ

ตั้งงบประมาณให้กับศูนย์
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนประจ าต าบลรุง 

เพื่อให้ศูนย์อาสา 
สมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนประจ าต าบล
รุงได้มีวสัดุอุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานและ
งบประมาณเป็น
ค่าตอบแทนในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ เช่น ตัดชุด 
อปพร.วิทยุสื่อสาร
,เสื้อสะท้อนแสง 
อุปกรณ์ดับเพลิง ฯลฯ 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
เพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ศูนย์
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ประจ าต าบล
รุงได้มีวสัดุ
อุปกรณ์ที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน
และ
งบประมาณ
เป็น
ค่าตอบแทน
ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการจดัอบรมให้ความรู้ใน
ด้านกฎหมายแก่ประชาชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในด้าน
กฎหมายเพื่อให้มี
ความรู้ในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมได้อยา่ง
เป็นปกติสุข 

ประชาชน,เยาวชนใน
เขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนมี
ความรู้ ในด้าน
กฎหมายเพิ่มขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่าง
เป็นปกติสุข 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
10 โครงการจดัซื้อรถกระบะ เพื่อไว้ใช้ในกิจการ 

อปพร.และหน่วยกู้ชีพ
ฉุกเฉินและบริการ
ประชาชนรวมถึงการ
ส ารวจตรวจ ตดิตาม
งานต่างๆ  

แบบตอนเดียวจ านวน 
1 คัน (โดยประมาณ) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

มีรถไว้ใช้ใน
กิจการ อป
พร.และหน่วย
กู้ชีพฉุกเฉิน
และบริการ
ประชาชน
รวมถึงการ
ส ารวจตรวจ 
ติดตามงาน
ต่างๆ 

ส านักงาน
ปลัด 

11 โครงการก่อสร้างศูนย์ อปพร.
ประจ า อบต.  
กิจกรรม  
1.โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ  
2จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ  
3.สนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจดัการ ฯลฯ 

เพื่อเป็นศูนย์ อปพร. 
ประจ าต าบล และ
อาสาสมัครฯ ต ารวจ
สายตรวจป้องกัน
ระวังเหตตุ่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นภายในต าบล
และเป็นป้อมยามใน
การรักษาทรัพยส์ิน
ของทางราชการด้วย 

บริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง  

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ศูนย์ อปพร. 
ประจ าต าบล 
และ
อาสาสมัครฯ 
ต ารวจสาย
ตรวจป้องกัน
ระวังเหตุ
ต่างๆที่อาจ
เกิดขึ้นภายใน
ต าบลและเป็น
ป้อมยามใน
การรักษา
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ
ด้วย 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
12 โครงการจดัตั้งเวรยามรักษา

ความสงบภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-10 

เพื่อป้องกันระวังเหตุ
ตา่งๆที่อาจเกิดขึ้น
ภายในต าบลและเป็น
การรักษาทรัพยส์ิน
ของประชาชนและ
ทางราชการด้วย 

หมู่ที่ 1-10 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทัง้หมด 

ป้องกันระวัง
เหตุต่างๆที่
อาจเกิดขึ้น
ภายในต าบล
และเป็นการ
รักษา
ทรัพย์สินของ
ประชาชนและ
ทางราชการ
ด้วย 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการก่อสร้างลูกระนาด
ชะลอความเร็วถนนภายใน
ต าบลรุง ม.1-10 

เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

30 จุด 100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ลดการเกิด
อุบัติเหตุ 
ความ
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักงาน
ปลัด 

14 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ
กันทรลักษ์ ตามโครงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด อ าเภอกันทร
ลักษ์ (ศตส.อ.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561-
2565  

เพื่อด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรลักษ์ 

8,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ด าเนินงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
15 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อ

เอาชนะยาเสพติดจังหวดั 
ศรีสะเกษ (ศอ.ปส.) 

เพื่อด าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

ที่ท าการปกครอง
จังหวัดศรีสะเกษ 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ด าเนนิงาน
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ในเขตความรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลรุง 

เพื่อบันทึกภาพ
เหตุการณ์การเกิด
อุบัติเหตุและความ
ปลอดภัยชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

บันทึกภาพ
เหตุการณ์การ
เกิดอุบัติเหตุ
และความ
ปลอดภัยชีวิต 
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

17 อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริการประชาชนเกี่ยว 
กับงานทะเบียนราษฎรและ
ทะเบียนทั่วไป อ าเภอกันทร
ลักษ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดุ
อุปกรณ์ ในการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริการประชาชน
เกี่ยวกับงานทะเบียน
ราษฎรและทะเบียน
ทั่วไป 

ที่ท าการปกครอง
อ าเภอกันทรลักษ์ 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริการ
ประชาชน
เกี่ยวกับงาน
ทะเบียน
ราษฎรและ
ทะเบียนทั่วไป 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการขยายเขตกล้องวงจร
ปิด 
กิจกรรม 
1.จัดซื้อกล้องวงจรปิด 
2.จัดซื้ออุปกรณต์ิดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อสอดส่องดูแลและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

ติดตั้งกล้องวงจรปดิ
ตามแบบอบต.รุง 
ก าหนด จ านวน 12 
จุด 

1,200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

1,200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

1,200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

1,200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

1,200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

จ านวน 12 จดุ ได้สอดส่องดูแล
และรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน
ของประชาชน 

กองช่าง 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
19 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างของ อปท.อ าเภอ
กันทรลักษ์ ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพศูนย์ประสาน
ราชการส่วนท้องถิ่น และศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัด
จ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ อ าเภอ
กันทรลักษ์ จังหวัดศรสีะเกษ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ปิดประกาศต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง การ
พิจารณาผลสอบราคา
และอื่นๆ ที่จ าเป็น 

ทีท่ าการปกครอง
อ าเภอกันทรลักษ์ 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ให้องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นปิด
ประกาศตา่งๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจดั
จ้าง การ
พิจารณาผล
สอบราคาและ
อื่นๆ ที่จ าเป็น 

ส านักงาน
ปลัด 

20 โครงการฝึกอบรมต ารวจอาสา
ประจ าหมู่บ้านเขตต าบลรุง 

เพื่อเป็นผู้ช่วย จนท.
ต ารวจในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็นร้อย
ละ 100 ของ
ประชาชนท้ังหมด 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เป็นผู้ช่วย 
จนท.ต ารวจ
ในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

ส านักงาน
ปลัด 

21 โครงการก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 

เพื่อได้มีหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านใน
เขตต าบลรุงได้รับเป็น
แหล่งเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

วัสดุ,อุปกรณ์ส่วนควบ
ต่างๆของหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้านใน
เขตต าบลรุง   

- 100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
หอกระจาย
ข่าวประจ า
หมู่บ้านในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
เป็นแหล่ง
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารให้
ประชาชน
ได้รับทราบ 

กองช่าง 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.2 แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
22 โครงการปรับปรุงรางระบาย 

น้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 
เพื่อให้ประชาชน
ต าบลรุง  
มีรางระบายน้ า เพื่อ
ป้องกัน 
น้ าท่วมมีความ
เรียบร้อยบสวยงาม 

พื้นที่ต าบลรุง - 500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชน
ต าบลรุง มีราง
ระบาย 
น้ าเพื่อป้องกัน
น้ าท่วมมี
ความ 
เรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 

23 โครงการคลองระบายน้ า 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-10 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลรุง มีคลอง
ระบายน้ า 
เพื่อป้องกันน้ าท่วม 
มีความเรียบร้อย
สวยงาม 

พื้นที่ต าบลรุง - 500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชน
ต าบลรุงมีราง
ระบาย 
น้ าเพื่อป้องกัน 
น้ าท่วมมี
ความ 
เรียบร้อย
สวยงาม 

กองช่าง 

24 โครงการบริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.รุง 
ประจ าปีงบประมาณ 2563-
2565 

เพื่อประชาชนต าบล
รุงได้รบับริการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
อบต.รุง และให้ความ
สะดวกในการบริการ
ประชาชน 

พื้นที่ต าบลรุงและ
ต าบลใกลเ้คียง 

- - 250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

250,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชน
ต าบลรุงไดร้ับ
บริการระบบ
การแพทย์
ฉุกเฉิน อบต.
รุง และให้
ความสะดวก
ในการบริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.3 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการพัฒนาการจัด

การศึกษาและกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ กิจกรรม  
1.จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน
และวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา 
2.การสนับสนุนอาหารกลางวัน 
3.การสนับสนุนอาหารเสรมินม
ให้กับโรงเรียนในเขตต าบลรุง 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ า
ต าบลรุง  
4.จัดซื้อวัสดุกีฬา 
ฯลฯ  

เพื่อให้เด็กนักเรยีนได้
มีสื่อการเรียนการ
สอนและวสัดุอุปกรณ์
ทางการศึกษาท่ี
ครบถ้วนมีอาหาร
กลางวัน และอาหาร
เสรมินมเพียงพอ 

โรงเรียนในเขตต าบล
รุง และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ประจ าต าบล
รุง 

4,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

4,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

4,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

4,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

4,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

เด็กนักเรยีน
ได้มสีื่อการ
เรียนการสอน
และวัสดุ
อุปกรณ์ทาง
การศึกษาท่ี
ครบถ้วนมี
อาหาร
กลางวัน และ
อาหารเสริม
นมเพียงพอ 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและพัฒนา
การศึกษากระบวนการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ  
กิจกรรม 1.อบรมคุณธรรมเฉลมิ
พระเกียรติ /2.กีฬาภายใน
โรงเรียน 3.น านักเรียนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ 4.ค่ายวิชาการ/  
5.เพาะเห็ดเศรษฐกิจพอเพียง/ 
6.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน /7.ธนาคารขยะ/
8.โครงการต้านยาเสพติด/ 
9.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนในต าบลรุงได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  
ฯลฯ 

โรงเรียนในเขตต าบล
รุง/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบ ของ อบต.
รุง 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

นักเรียนได้รับ
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

นักเรียนใน
ต าบลรุงได้เขา้
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศทาง
วิชาการ  

กอง 
การศึกษาฯ 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.3 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา

เด็กและปรับปรุงศูนย์ พัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้
มาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับ 
เขตต าบลรุง กิจกรรม  
1.โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ  
2.โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ศูนย์ฯ/ห้องน้ า  
3.โครงการพัฒนาศูนยฯ์  
4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  
5.โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
สนาม 
6.โครงการเคลื่อนย้ายเครื่อง
เล่นสนาม 
7.โครงการล้อมรั้วอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
 ฯลฯ 

เพื่อเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กประจ าต าบล
รองรับเด็กก่อนเกณฑ์ 
ช่วงอายุ 3-5 ขวบ 
เป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองในการเลี้ยง
ดูบุตรหลาน และ
เป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีของ อบต.
รวมถึงการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานตามเกณฑ ์

เช่นก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 
กว้าง 7 ม. ยาว 12 
ม. สูง 3.50 ม.และ
ปรับปรุงศูนย์ พัฒนา
เด็กเล็ก เช่นก่อสร้าง
ห้องน้ าส าหรับเด็ก 
พร้อมเครื่องสุขภัณฑ์
ต่างๆส าหรับเด็ก 
ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
แปรงฟัน ส าหรับเด็ก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตต าบลรุง การถม
ดินปรับพ้ืนท่ี การ
ปรับตกแต่งภมูิทัศน์ 
ฯลฯ 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เด็กก่อนเกณฑ์ 
ช่วงอายุ 3-5 
ขวบได้รับ
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 

ศูนย์พัฒนา
เด็กและ
ปรับปรุงศูนย์ 
พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ได้
มาตรฐาน 
และเป็นที่
ยอมรับ 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการทุนการศึกษา เพือ่เป็นทุนการศึกษา
ให้เด็กนักเรยีนด้อย
โอกาส 

นักเรียนในเขตต าบล
รุง/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

นักเรียนด้อย
โอกาสได้รับ
ทุนการศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 
50 ของจ านวน
นักเรียนฯ 
ทั้งหมด 

ทุนการศึกษา
ให้เด็ก
นักเรียนด้อย
โอกาส 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.3 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
5 โครงการจดักิจกรรมตา่งๆใน

การส่งเสริมการศึกษา สถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และส่งเสรมิเยาวชนเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กการอบรม 
กิจกรรม 
1.ประชุมผู้ปกครองในจัด
การศึกษาและการเลี้ยงดูบตุร 
2.โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

เพื่อให้นักเรียนและ
เยาวชนผู้ปกครองได้
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
เพื่อการพัฒนาท้ัง
ทางด้าน อารมณ์ 
สังคม สตปิัญญา 

นักเรียนละเยาวชนใน
เขตต าบลรุง เช่น การ
จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ,การเข้าค่าย
เด็ก, กิจกรรมเยาวชน
แห่งชาติ การ การ
พัฒนาผู้สอนและ
ผู้เรยีนการอบรม/
ประชุมผู้ปกครองใน
จัดการศึกษาและการ
เลี้ยงดูบตุร การจัด
กิจกรรมส่งเสริม 
เทิดทูน สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

นักเรียนละ
เยาวชนในเขต
ต าบลรุง ได้รับ
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
จ านวนนักเรียน 

นักเรียนและ
เยาวชน
ผู้ปกครองได้
เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ
เพื่อการ
พัฒนาท้ัง
ทางด้าน 
อารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการอุดหนุนงบประมาณใน
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
โรงเรียน/กลุม่ตรวจราชการ 

เพื่อให้นักเรียนได้
แข่งขันกีฬาเสริมสร้าง
สุขภาพและสร้าง
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

โรงเรียนในเขต ต าบล
รุง 

80,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

80,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

80,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

80,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

80,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

นักเรียนในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์ ร้อย
ละ 100 ของ
นักเรียนท้ังหมด 

นักเรียนได้
แข่งขันกีฬา
เสรมิสร้าง
สุขภาพและ
สร้างความ
สามัคคีในหมู่
คณะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 



 
 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.3 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
7 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา

ประจ าต าบลรุง 
เพื่อให้มีลานกีฬา
ส าหรับการออกก าลัง
กายของประชาชน 

สนามกีฬาประจ า
ต าบล 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนต าบล
รุงได้รบั
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ลานกีฬา
ส าหรับการ
ออกก าลังกาย
ของประชาชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบลรุง ต้านยาเสพตดิ 
กิจกรรม  
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา
ประจ าหมู่บ้าน ม.1 - 10  
2.อุดหนุนงบประมาณในการ
แข่งขันกีฬาระดับหมู่บา้นระดับ
ต าบล  
3.ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการแข่งขันกีฬาฯ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลรุง ได้หันมา
ออกก าลังกายเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 
และใช้กีฬาเป็นสื่อใน
การรณรงค์การแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
สร้างความสามัคคี 
และสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน 

การแข่งขันกีฬาสากล
กีฬาพ้ืนบ้านและ
กิจกรรมนันทนาการ 
การรณรงค์ต่อตา้นยา
เสพติด ต าบลรุง 

450,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

450,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

450,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

450,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

450,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

สุขภาพ
ประชาชนดีขึ้น
ลดอัตราการ
เจ็บป่วย คิดเป็น
ร้อยละ 60 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
เขตต าบลรุง 
ได้หันมาออก
ก าลังกายเพื่อ
ห่างไกลยา
เสพติด และ
ใช้กีฬาเป็นสื่อ
ในการรณรงค์
การแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด สร้าง
ความสามัคคี 
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ในชุมชน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.3 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
9 โครงการอุดหนุนชมรม 

อบต. อ าเภอกันทรลักษ์
ในการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ต าบลสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด จังหวดั ศรสีะ
เกษและกีฬาภายในของ 
อบต.ในเขตอ าเภอกันทร
ลักษ์ (กีฬาสัมพันธ์) 

เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
จัดการแข่งขันกีฬา
พนักงานส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ และ
กีฬาภายในของ อบต.
ในเขตอ าเภอกันทร
ลักษ์  

พนักงานส่วนต าบล พนักงาน
จ้าง คณะผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาอบต. 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

พนักงานฯมี
สุขภาพดีขึ้น 
คิดเป็นร้อยละ 
80 ของ
พนักงานฯ 

ด าเนินการ
จัดการแข่งขัน
กีฬาพนักงาน
ส่วนต าบล
จังหวัดศรีสะเกษ 
และกีฬาภายใน
ของ อบต.ในเขต
อ าเภอกันทร
ลักษ์ 

กอง 
การศึกษาฯ 

10 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรูเ้ด็กปฐมวยั 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2562-2565 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยในท้องถิ่นมี
พัฒนาการสมบรูณ์ 
ตามวัยการเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้างปัญญา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.รุง 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เด็กปฐมวัยใน
ท้องถิ่นได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของเด็ก
ปฐมวัย
ทั้งหมด 

ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยใน
ท้องถิ่นมี
พัฒนาการ
สมบูรณ์ ตามวัย
การเล่นสนาม
เด็กเล่นสร้าง
ปัญญา 

กองการศึกษา 

11 อุดหนุนส่วนราชการงาน 
วันท้องถิ่นไทย   
 

เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย ร่วม
น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

ปี 62 อุดหนุน อบต.น้ าอ้อม 
ปี 63 อุดหนุน อบต.รุง 
ปี 64 อุดหนุน อบต.บึงมะล ู
ปี 65 อุดหนุน อบต.กระแชง 

- 3,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ได้รับ
ประโยชน์ คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ส่วนราชการ 

เข้าร่วมกิจกรรม
วันท้องถิ่นไทย 
ร่วมน้อมร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

กอง 
การศึกษาฯ 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก  
กิจกรรม  
1.จัดซื้อทรายอะเบท  
2.วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกัน
โรคเช่น น้ ามัน สารเคมีพ่น
หมอกควัน ฯลฯ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และการลดอตัรา
ผู้ป่วยจากโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชนในเขต
ต าบลรุง 

ทุกครัวเรือนในเขต
ต าบลรุงและสถานท่ี
ราชการทั้งหมด 

55,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

55,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

55,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

55,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

55,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ลดอัตราผู้ป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง คิดเป็น
ร้อยละ 90 ของ
จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

การป้องกัน
และการลด
อัตราผู้ป่วย
จากโรค
ไข้เลือดออก
ของประชาชน
ในเขตต าบล
รุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการสัตว์ปลอดภยัคนปลอดภยั 
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณธิาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจา้น้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางค 
วัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปี
งบประมาณ 2563-2565  
กิจกรรม 
1.จัดซื้อวัคซีน  
2.วัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ  

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลรุงมีวัคซีน
ส าหรับฉดีสุนัขเพื่อ
ป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า และคุมก าเนิด 
สุนัข แมว 

ทุกครัวเรือนในเขต
ต าบลรุงและสถานท่ี
ราชการทั้งหมด 

50,000.0-. 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.0-. 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.0-. 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.0-. 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.0-. 
(งบ อบต.รุง) 

ลดอัตราผู้ป่วย
ด้วยโรคพิษสุนัข
บ้า คิดเป็นร้อย
ละ 90 ของ
จ านวนประชากร
ทั้งหมด 

ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
และคุมก าเนิด 
สุนัข แมว 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการส่งเสริมการสร้าง
สุขภาพ 
(TO BE NUBER ONE ) 

เพื่อให้มีการสร้าง
เสรมิสุขภาพทุกกลุ่ม
อายุและมีกจิกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

ประชาชนและส่วน
ราชการทุกส่วนในเขต
ต าบลรุง 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เป็นการสร้าง
เสรมิสุขภาพทุก
กลุ่มอาย ุ

มีการสร้างเสริม
สุขภาพทกุกลุ่ม
อายุและมี
กิจกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 โครงการอุดหนุนพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน จ านวน 10 
หมู่บ้าน 

เพื่อมีการสร้างเสริม
พัฒนางานสาธารณ 
สุขมูลฐานและมี
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง 

มีการสร้างเสริม
พัฒนางานสาธารณ 
สุขมูลฐานและมี
กิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง  

75,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

75,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

75,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

75,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

75,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

สร้างเสริมพัฒนา
งานสาธารณสุข
มูลฐาน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

มีการสร้างเสริม
พัฒนางานสา
ธารณ 
สุขอย่างต่อเนือ่ง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
5 โครงการป้องกันและระงับ

โรคตดิต่อและโรคไม่ติดต่อใน
เขตต าบลรุง  
กิจกรรม  
1.จัดซื้อยาป้องกันและรักษา
โรค  
2.อบรมให้ความรู้ ฯลฯ 

เพื่อเป็นการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ
และโรคไม่ติดต่อใน
เขตต าบลรุง 

ประชาชน 10 
หมู่บ้าน 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

อัตราการ
เจ็บป่วยและ
เสียชีวิตลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 
95 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

การป้องกัน
และระงับ
โรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ
ในเขตต าบล
รุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เตรียมความพร้อมรองรับโรค
ข้ามพรมแดน 

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถ
ตรวจจับเหตุการณ์
ผิดปกติที่เกดิจากโรค
ข้ามพรมแดน เช่น
การป่วยหรือการตาย
ที่ผิดปกติทั้งคนและ
สัตว์เพื่อสามารถ
ควบคุมได ้

ประชากรในท้องถิ่น
ต าบลรุง ท้ัง 10 
หมู่บ้านและพื้นท่ี
ใกล้เคียงที่จะสามารถ
ระบาดของโรคได ้

15,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

15,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

15,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

15,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

15,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

อัตราการแพร่
ระบาดของลดลง
คิดเป็นร้อยละ 
90 

ประชาชน
ป่วยหรือการ
ตายที่ผดิปกติ
ทั้งคนและ
สัตว์เพื่อ
สามารถ
ควบคุมได ้

ส านักงาน 
ปลัด 

7 โครงการปรับปรุงคณุภาพ 
น้ าให้ได้น้ าสะอาด 
กิจกรรม 
1.จัดซื้อเครื่องกรองน้ า 
2.วัสดุต่างๆที่ปรับปรุงคณุภาพ 
น้ าให้ได้น้ าสะอาดขึ้น 
ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

หมู่บ้านละ 1 
โครงการ 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนพึง
พอใจในการรับ
บริการมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
8 โครงการจดัซื้อภาชนะรอบรับ

น้ า ประจ าหมู่บ้าน ประจ าบ้าน 
และหน่วยงานราชการ  
กิจกรรม 
1.ถังน้ าไฟเบอร์กลาส  
2.โครงเหล็กตั้งถัง  
3.โอ่งน้ า  
4.ฝาปิดโอ่ง  
ฯลฯ  

เพื่อประชาชนและ
หน่วยงานราชการมี
ภาชนะรองรับน้ า/
อุปโภค-บริโภคและ
พึงพอใจในการรับ
บริการมากขึ้น 

หมู่ 1-10 กิจกรรม 
1.ถังน้ าไฟเบอร์กลาส 
จ านวน 30 ถัง  
2.โครงเหล็กตั้งถัง 
จ านวน 30 อัน  
3.โอ่งน้ า จ านวน 
2,000 ใบ  
4.ฝาปิดโอ่ง จ านวน 
2,000 อัน ฯลฯ  

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนพึง
พอใจในการรับ
บริการมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนและ
หน่วยงาน
ราชการมี
ภาชนะรองรับ
น้ า/อุปโภค-
บริโภคและพึง
พอใจในการ
รับบริการมาก
ขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

9 โครงการประกวดหมู่บ้าน  
อยู่ดี มีสุข 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
กระตุ้นการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ต าบลให้เกดิความ
เข้มแข็งของชุมชน 

การประกวดหมู่บ้าน
ตามหลักเกณฑ์ หมู่ที่ 
1-10  

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ส่งเสริม 
กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หมู่บ้าน ต าบล
ให้เกิดความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

10 โครงการสมทบโครงการ/
กิจกรรมของ สปสช. ต าบลรุง 
ตามมติคณะกรรมการ สปสช. 
ระดับต าบล  

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ 
กระตุ้นการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน 
ต าบลให้เกดิความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ตามหลักเกณฑ์/
ระเบียบ/มติที่ประชุม
คณะกรรมการ 
สปสช. 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ส่งเสริม 
กระตุ้นการมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หมู่บ้าน ต าบล
ให้เกิดความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงาน 
ปลัด 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
11 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบตัิ
ราชการในองค์กร  
กิจกรรม  
1.ครุภัณฑ์/วสัดุ/อุปกรณ์ 
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัตริาชการ
ขององค์การ 

จัดซื้อครภุัณฑ์วสัดุ
อุปกรณ์ส านักงานแต่
ละส่วนงาน 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

พัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การ 

ทุกส่วน
ราชการ 

12 โครงการอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 
พ.ศ.2561-2565  หมู่ที่ 1-
10 ตามมติคณะกรรมการ
ก าหนด 

เพื่อการส่งเสริม
กระตุ้นการมสี่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านสาธารณสุข 
ต าบลให้เกดิความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ตามหลักเกณฑ์/
ระเบียบและมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ก าหนด 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 
 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
หมู่บ้านด้าน
สาธารณสุข 
ให้เกดิความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

13 โครงการต าบลรุงชุมชนน่าอยู่ 
ผู้คนสุขภาพดี  
(Healthy Community) 

เพื่อให้ประชาชน
ต าบลรุงมีสุขภาพท่ีด ี

หมู่ที่ 1-10  - 20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนน
ต าบลรุงมี
สุขภาพท่ีด ี

ส านักงาน
ปลัด 

14 โครงการส ารวจการมีชีวิตอยู่
และเยีย่มบ้านผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียง 
และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563-2565 

เพื่อส ารวจการมีชีวิต
อยู่และเยี่ยมบ้าน
ผู้สูงอาย ุผู้พิการ 
ผู้ป่วยตดิเตียง 
และผูด้้อยโอกาสทาง
สังคม 

หมู่ที่ 1-10  - - 30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ส ารวจการมีชีวิต
อยู่และเยีย่ม
บ้านผู้สูงอาย ุ 
ผู้พิการ ผูป้่วย
ติดเตียงและ
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม 

ส านักงาน
ปลัด 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายสุืบสานประเพณีรดน้ า 
ด าหัวสูงอายุเนื่อง ในวัน
สงกรานต์  
กิจกรรม 
1.วันผู้สูงอายุ  
2.ประเพณีวันสงกรานต์  
ฯลฯ  

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลด้านสุขภาพ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมท า
ให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
สังสรรค์กันและได้
ร่วมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

ผู้สูงอายุและ
ประชาชนในเขต
ต าบลรุง 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ผู้สูงอายุมสีุข
แข็งแรงข้ึน คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
จ านวนผู้สูงอายุ
ทั้งหมด 

ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลด้าน
สุขภาพได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ท าให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะ
สังสรรค์กัน
และได้ร่วม
อนุรักษ์
ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดี
งาม 

ส านักงาน 
ปลัด/ 
กอง 

การศึกษาฯ 

2 โครงการด าเนินกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชนต าบลรุง 

เพื่อเป็นเครือข่าย
เชื่อมโยงกลุ่มเด็กและ
เยาวชนท่ีมีการ
ด าเนินงานในด้าน
ต่างๆเข้าด้วยกันอย่าง
เป็นระบบและ
รูปธรรม ไดร้ับรู้
ปัญหาของเด็กและ
เยาวชนและหาแนว
ทางแก้ไขตลอดจนให้
การส่งเสริมสนับสนุน
ในการจัดตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัด 

สภาเด็กและเยาวชน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวน 10 แห่ง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

การด าเนิน
กิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน
ต าบลรุง มี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100 

กลุ่มเด็กและ
เยาวชนการ
ส่งเสริม
สนับสนุนใน
การจัดตั้งสภา
เด็กและ
เยาวชนต าบล
รุง/จังหวัด 

ส านักงาน 
ปลัด/กอง
การศึกษาฯ 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมรวม

พลังอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 
เพื่อร่วมด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน
ในต าบล 

กลุ่มอาสาพัฒนา
ชุมชนให้ความสนใจ 
คิดเป็นร้อยละ 80 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

หมู่ที่ 1-10 ด าเนิน
กิจกรรม
พัฒนาชุมชน
ในต าบล 

ส านักงาน 
ปลัด 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
องค์กรสตรตี าบลรุง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
บทบาทของสตรีเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบลการ
ส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวและ
บทบาทอื่นๆของสตร ี

องค์กรสตรีใหค้วาม
สนใจคิดเป็นร้อยละ 
80 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ผู้น าสตรีหมู่บ้าน
ละ 5 คน รวม 
50 คน 

สง่เสริม
สนับสนุน
บทบาทของ
สตรเีข้ามามี
สว่นร่วมใน
การพัฒนา
ต าบลการ
ส่งเสริม
สถาบัน
ครอบครัวและ
บทบาทอื่นๆ
ของสตร ี

ส านักงาน 
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว 

เพื่อเป็นการรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อ
เด็ก สตรี และ
ครอบครัว 

ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัของ เด็ก 
สตรี และครอบครัว 
เพิ่มมากข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 80 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10 หมู่บ้านใน
เขตต าบลรุง 

การรณรงค์ยตุิ
ความรุนแรง
ต่อเด็ก สตรี 
และครอบครัว 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ป็นเมอืงนา่อยู ่   
 1.5 แผนงานสงัคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการสงเคราะห์ เด็ก สตรี  

ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อให้การสงเคราะห์
เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและถวายเป็น
พระราชกุศล 

เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผูสู้งอายุ 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตต าบลรุง 

8,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

8,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เด็ก สตรี ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
คนชรา ผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม
ได้รับการ
สงเคราะห์ ได้รับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 

ให้การ
สงเคราะห์เด็ก 
สตรี ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและถวาย
เป็นพระราช
กุศล 

ส านักงาน 
ปลัด 

7 โครงการสงเคราะประชาชนผู้
ประสบความเดือดร้อนจาการ
ประสบต่างๆของประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส  

เพื่อให้การสงเคราะ
ประชาชนผู้ประสบ
ความเดือดร้อนจาการ
ประสบต่างๆของ
ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมในเขตต าบลรุง 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนผู้ด้อย 
โอกาสทางสังคม
ได้รับการ
สงเคราะห์ ได้รับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 

การสงเคราะ
ประชาชนผู้
ประสบความ
เดือดร้อนจา
การประสบ
ต่างๆของ
ประชาชนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างเครื่องหมาย

จราจร ป้ายจราจรและป้ายบอก
ทางตามเส้นทางตา่งๆ ภายใน
ต าบลรุง 
กิจกรรม  
1.ซื้อกระจกส่องทางแยก  
2.ป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร/
ป้ายหมู่บ้าน/ช่ือบ้าน  
3.ซุ้มประตู  
4.กรวย  
5.แผงกั้น  
6.สัญญาณไฟจราจร  
7.ตู้ไฟจราจร  
ฯลฯ  

เพื่อมีเครื่องหมาย
จราจรและป้ายบอก
ทางตามเส้นทางตา่งๆ 
ภายในต าบล.รุง 
สะดวกในการ
คมนาคม รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

มีเครื่องหมายจราจร
และป้ายบอกทางตาม
เส้นทางต่างๆ ภายใน 
ต าบลรุง สะดวกใน
การคมนาคม รวดเร็ว 
ปลอดภัย ม.1-10 
 
 
 
 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตลุดลง
ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 

มีเครื่องหมาย
จราจรและ
ป้ายบอกทาง
ตามเส้นทาง
ต่างๆ ภายใน
ต าบล.รุง 
สะดวกในการ
คมนาคม 
รวดเร็ว 
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
2 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ า 

ภายในหมู่บ้าน  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.1  บ้านรุง 
2.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.2  บ้านสมบรูณ ์
3.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.3  บ้านตาทวด 
4.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.4  บ้านโดนเอาว์ 
5.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.5  บ้านหนองอุดม 
6.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.6  บ้านห้วยทิพย ์
7.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.7  บ้านคลองทราย 
8.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.8  บ้านหนองโปร่ง
ใหญ่ 
9.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.9  บ้านรุงตะวันออก 
10.ก่อสร้างท่อส่งน้ าภายใน
หมู่บ้าน ม.10  บ้านโดนเอาว์ใต ้

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 มีท่อส่ง
น้ าใช้ประโยชน ์

พื้นที่ต าบลรุงทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนพึง
พอใจในการรับ
บริการมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 
90 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 มี
ท่อส่งน้ าใช้
ประโยชน ์

กองช่าง 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อ

การเกษตร  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
ม.1  บ้านรุง 
2.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
ม.2  บ้านสมบูรณ ์
3.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.3  บ้านตาทวด 
4.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.4  บ้านโดนเอาว์ 
5.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.5 บ้านหนองอุดม 
6.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
ม.6 บ้านห้วยทิพย์ 
7.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อการเกษตร 
ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต ้

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10  
มีท่อส่ง น้ าใช้
ประโยชน์ 
การเกษตร  

พื้นที่ต าบลรุงทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนพึง
พอใจในการรับ
บริการมากขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 
90 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10  
มีท่อส่ง น้ าใช้
ประโยชน์ 
การเกษตร 

กองช่าง 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
4 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลีย่มภายใน

หมู่บ้านและถนนพ้ืนท่ีทางการเกษตร  
หมู่ที ่1-10 

เพื่อให้เขตต าบล
รุงมีท่อลอด
เหลี่ยมใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ท่อลอดเหลีย่มตาม
สภาพพื้นที ่

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาน
ทั้งหมด 

มีท่อลอด
เหลี่ยมใช้
ประโยชนไ์ด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

5 โครงก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน  
กิจกรรม 
1.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.1  
บ้านรุง 
2.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.2  
บ้านสมบูรณ์ 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.3  
บ้านตาทวด 
4.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.4  
บ้านโดนเอาว ์
5.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.5  
บ้านหนองอุดม 
6.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.6 
บ้านห้วยทิพย ์
7.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.7  
บ้านคลองทราย 
8.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.8  
บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.9  
บ้านรุงตะวันออก 
10.ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บา้น ม.10 
บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อประชาชน
ต าบลรุงได้มรีาง
ระบาย  
น้ าไว้ใช้ประโยชน์  
ในหมู่บ้านป้องกัน  
น้ าท่วมและเพื่อ  
ความเรยีบร้อย
สวยงาม  

พื้นที่ต าบลรุง 500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาน
ทั้งหมด 

ประชาชน
ต าบลรุงได้มี
รางระบาย น้ า
ไว้ใช้ประโยชน์ 
ในหมู่บ้าน
ป้องกัน น้ า
ท่วมและเพื่อ 
ความเรยีบ 
ร้อยสวยงาม 

กองช่าง 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการก่อสร้างสะพานในเขตต าบลรุงและ

เชื่อมระหว่าง ระหว่าง ต าบล  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างสะพาน คสล.(เส้น บ.หนองโปร่ง
ใหญ่-หนองตากบ) ม.8 บ.หนองโปร่งใหญ่  
2.ก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนใน
เขตต าบลรุงและ
ประชาชนในเขต
ต าบลอื่นมสีะพาน
ไว้ใช้ประโยชน ์

สะพานข้าม
ห้วยบ้านหนอง
โปร่งใหญ่ และ
เชื่อมระหว่าง
ต าบล 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
เขตต าบลรุง
และประชาชน
ในเขตต าบล
อื่นมีสะพานไว้
ใช้ประโยชน ์

กองช่าง 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมู่บ้าน  
กิจกรรม  
1.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน ม.1 บ้านรุง 
2.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.2 บ้านสมบูรณ์ 
3.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.3 บ้านตาทวด 
4.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.4 บ้านโดนเอาว ์
5.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.5 บ้านหนองอุดม 
6.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.6 บ้านหว้ยทิพย ์
7.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่ 
9.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภายในหมูบ่้าน  
ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้าน ม.10 
บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
ไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน 

ทุกครัวเรือนใน
ต าบลรุง 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มไีฟฟ้าใช้
ในครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าพื้นทีท่าง

การเกษตร  
กิจกรรม  
1.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.1 บ้านรุง 
2.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.2 บ้านสมบูรณ์ 
3.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.3 บ้านตาทวด 
4.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.4 บ้านโดนเอาว ์
5.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.5 บ้านหนองอุดม 
6.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.6 บ้านหว้ยทิพย ์
7.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่ 
9.ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
ไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

เข้าพื้นทีท่าง
การเกษตร  
ในต าบลรุง 

2,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มไีฟฟ้าเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นทีท่าง

การเกษตร  
กิจกรรม  
1.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.1 บ้านรุง 
2.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.2 บ้านสมบูรณ์ 
3.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเขา้พื้นที่ทางการเกษตร  
ม.3 บ้านตาทวด 
4.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.4 บ้านโดนเอาว ์
5.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.5 บ้านหนองอุดม 
6.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.6 บ้านหว้ยทิพย ์
7.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่ 
9.ขยายเขตไฟฟา้แรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
ไฟฟ้าเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

เข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  
ในต าบลรุง 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

3,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มไีฟฟ้าเข้า
พื้นที่ทาง
การเกษตร  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ไดร้ับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
10 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะ หมู่ที่ 1 -10  
กิจกรรม  
1.จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  
2.ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องสว่างสาธารณะ 

ไฟฟ้า
สาธารณะใน
เขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
ส่องสว่าง
สาธารณะ 

กองช่าง 

11 83. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ภายใน
หมู่บ้าน ม.1-10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
ไฟฟ้าเกษตรอยา่ง
ทั่วถึง 

ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงสูง 
เขตต าบลรุง 
จ านวน 20 
จุด 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง คิดเป็น
ร้อยละ 100 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มไีฟฟ้า
เกษตรอย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 

12 84. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซอ่มแซม
ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในต าบลรุง 

เพื่อมีป้ายประชา 
สัมพันธ์ต่างๆให้
ประชาชนต าบลรุง
รับทราบข้อมลูและ
กิจกรรมต่างๆ  

ป้าย
ประชาสมัพันธ์
ต่างๆให้
ประชาชน
ต าบลรุง
รับทราบข้อมลู
และกิจกรรม
ต่างๆภายใน
ต าบลรุง 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อมีป้าย
ประชา 
สัมพันธ์ต่างๆ
ให้ประชาชน
ต าบลรุง
รับทราบ
ข้อมูลและ
กิจกรรมต่างๆ  

กองช่าง 

 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
13 โครงการก่อสร้างทดฝายน้ าล้นอ่าง

กักเก็บน้ าขนาดต่างๆ ตามสภาพ
พื้นที่ ภายในเขตต าบลรุง 

เพื่อให้ประชาชนต าบลรุง
และประชาชนท่ัวไปไดม้ี
แหล่ง น้ าไว้ใช้ประโยชน์
อื่นๆ  

อ่างเก็บน้ าตาม
สภาพพื้นที ่

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนท่ัวไป
ได้มีแหล่งน้ าไว้
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชน
ต าบลรุงและ
ประชาชน
ทั่วไปไดม้ี
แหล่ง น้ าไว้ใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ 

กองช่าง 

14 โครงการขุดลอกห้วย/คลอง
สาธารณะประโยชน์ต าบลรุง 
กิจกรรม  
1.ขุดลอกหนองรุง ม.1 บ.รุง  
2.ขุดลอกท านบ ม.2 บ.สมบรูณ์ 
3.ขุดลอกคลอง(หลังหมู่บา้น) ม.4 
บ.โดนเอาว์  
4.ขุดลอกคลองห้วยสังกต ม.6  
บ.ห้วยทิพย์ 
5.ขุดลอกคลองห้วยด่าน  
6.ขุดลอกคลองหนองโดนเอาว ์
7.ขุดลอกในพื้นที่สาธารณะต าบล
รุงฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ าใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีน้ าใช้
ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
น้ าใช้
ประโยชนไ์ด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง/
กรมชล 
ประทาน 

 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
15 โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

หมู่ที่ 1 - หมู่ที1่0  
เพื่อให้ประชาชนในต าบล
รุง มีไฟฟ้าส่องสว่างและ
ได้รับการช่วยเหลือในยาม
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

เพื่อให้ประชาชน
ในต าบลรุง มี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
และได้รับการ
ช่วยเหลือในยาม
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนใน
ต าบลรุง มี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างและ
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
ยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉนิ 

กองช่าง/
การไฟฟ้า

ส่วน
ภูมิภาค 

16 โครงการก่อสร้างต่างๆระหว่าง 
อบต.รุง กับส่วนราชการอื่นๆ 
กิจกรรม  
1.โครงการก่อสร้างถนน  
2.โครงการก่อสร้างสะพาน  
3.ฝาย  
4.เขื่อน  
5.อ่างกักเก็บน้ าฯ  
6.ท านบ 
7.ประตูเปดิ-ปิดน้ า ห้วย/หนอง/
คลอง/บึง 
ฯลฯ 

เพื่อให้ประชาชนในเขต
ต าบลรุงและประชาชนใน
เขตต าบลอื่นมี
สาธารณูปโภคไว้ใช้
ประโยชน ์

ให้ประชาชนใน
เขตต าบลรุงและ
ประชาชนในเขต
ต าบลอื่นมี
สาธารณูปโภคไว้
ใช้ประโยชน ์

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ให้ประชาชน
ในเขตต าบล
รุงและ
ประชาชนใน
เขตต าบลอื่นมี
สาธารณูปโภค
ไว้ใช้ประโยชน ์

กองช่าง/
ทางหลวง
ชนบท/
กรมชล 
ประทาน 

 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
17 โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ 
ภายในเขตต าบลรุง 

เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 
1-10 ไดม้ีน้ าประปาใช้ 
ครบทุกกครัวเรือน  

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 1-10 ได้
มีน้ าประปาใช้ 
ครบทุกก
ครัวเรือน 

100,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุง ได้มี
ระบบประปาไว้
ใช้ทุกครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มีน้ าประปา
ใช้ ครบทุกก
ครัวเรือน 

กองช่าง/
กรมชล 
ประทาน 

18 โครงการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ตามทางร่วมทางแยกในต าบล 

เพื่อปรับปรุงไฟฟ้าเป็น
หลอด LED 

หมู่ที่ 1-10 50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

50,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
เขตต าบลรุง
ได้รับไดม้ี
ไฟฟ้าส่อง
สว่างที่มี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างรางระบาย 
น้ าภายในหมู่บ้าน           
บ้านโดนเอาว์ ม.4     
กิจกรรม                                                         
1.เส้นบ้านนายเสมือน ขนหวาน-
บ้านนายสรุิชัย สุภาพ      
2.เส้นบ้านนายประวิทย์ ประชุม
วงษ-์บ้านนางธนพร วันเจรญิ                                                             
3.เส้นบ้านนายวิชัย ไชยสิทธ์ิ-บ้าน
นายสมเพชร วันเจรญิ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีราง
ระบายน้ าไว้ใช้ประโยชน์ใน
หมู่บ้านป้องกันน้ าท่วมและ
เพื่อความเรยีบร้อย 
สวยงาม 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 3 เส้น 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
รางระบายน้ า
ไว้ใช้ประโยชน์
ในหมู่บ้าน
ป้องกันน้ า
ท่วมและเพื่อ
ความ
เรียบร้อย 
สวยงาม 

กองช่าง 

 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
20 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าเข้า

พื้นที่ทางเกษตร บ้านโดนเอาว์ ม.4                                                    
กิจกรรม                                                            
1.เส้นนานายเหลือง ยิ่งชาต-ิ 
นานายธง วันใสย์                
2.เส้นไร่นายสมพงษ์  
ทองแกะ-เขื่อนด่านไอ                   
3.เส้นไร่นายดิษฐ์ แยม้ทรัพย-์ไร่นาย
เชือน ขมหวาน                                           

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มีไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

พื้นที่ทาง
การเกษตร หมู่ที่ 
4 บ้านโดนเอาว ์

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
หมู่บ้านได้มี
ไฟฟ้าใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

21 โครงการจดัซื้อโคมไฟสนาม  
หมู่ที่ ม.1 - ม.10 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
โคมไฟสนาม ใช้ส่อง
สว่าง ป้องกันทรัพย์สิน
สูญหายและการเกดิ
อาชญากรรม 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 12 จดุ 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
โคมไฟสนาม 
ใช้ส่องสว่าง 
ป้องกัน
ทรัพย์สินสญู
หายและการ
เกิดอาชญา 
กรรม 

กองช่าง 

22 โครงการสนับสนุนการปฏิบตัิตามผัง
เมือง 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การบังคับใช้ผังเมืองรวม
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 โครงการ 50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

50,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

ข้อมูลพื้นที่ท่ีจัด
เจน 

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ และลด
ข้อขัดแย้งใน
การบังคับใช้
ผังเมืองรวม 

กองช่าง 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
23 จัดซื้อโคมไฟถนนโซล่าเซลล์  

40 วัตต์ พร้อมติดตั้ง   
เพื่อไฟฟ้าสาธารณะ 
ส่องสว่าง สะดวก 
ปลอดภัยชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

จ านวน 100 
ชุด 

495,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

495,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

495,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

495,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

495,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ไฟฟ้า
สาธารณะ 
ส่องสว่าง
สะดวก 
ปลอดภัยชีวิต
และทรัพยส์ิน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการจดัตั้งหน่วยกู้ชีพ/กู้ภยั 

ต าบลรุง กิจกรรม 
1.โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ  
2.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพ/กู้ภยั  
3.สนับสนุนงบประมาณในการ
บริหารจดัการ ฯลฯ  

เพื่อให้ประชาชนในต าบลรุง 
ได้รับการช่วยเหลือในยาม
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

อาสาสมัคร
หน่วยงาน
ราชการอื่นๆ 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

อัตราการ
เสียชีวิตลดลง 
คิดเป็นร้อยละ 
95 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนใน
ต าบลรุง 
ได้รับการ
ช่วยเหลือใน
ยามเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตต าบล
รุง 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติที่ก าลังมีปัญหา
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในเขตต าบลรุง  

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้
เข้าร่วมโครงการ
ท าให้เกิดการ
ตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพตดิ
ครอบครัว เพิ่ม
มากขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 90 

รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิซึ่ง
เป็นวาระ
แห่งชาติที่
ก าลังมีปัญหา
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการกองทุนเยาวชนหมู่บ้าน 
สีขาว ในเขตต าบลรุง 

เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิซึ่งเป็นวาระ
แห่งชาติที่ก าลังมีปัญหา
เพิ่มขึ้น 

เด็ก เยาวชน
และประชาชน
ในเขตต าบลรุง  

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนได้
เข้าร่วมโครงการ
ท าให้เกิดการ
ตระหนักถึงพิษ
ภัยยาเสพตดิ
ครอบครัว เพิ่ม
มากขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 90 

รณรงค์
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิซึ่ง
เป็นวาระ
แห่งชาติที่
ก าลังมีปัญหา
เพิ่มขึ้น 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
4 โครงการส่งเสริมระบบบรหิาร

และจัดการองค์กรตามหลักธรร
มาภิบาล 
กิจกรรม 
1.การจดัท าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต 
2.โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ
ป้องกันการทุจริต 
3.ประกาศเจตจ านงในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เพื่อให้การบริหารจัดการ การ
องค์ปกครองท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี  

จัดท าโครงการ,
การจัดกิจกรรม
ต่างๆการจดัหา
วัสดุอุปกรณ์เพื่อ
เป็นการส่งเสรมิ
การบริหารงาน
ตามหลักธรรมา 
ภิบาลและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้การ
บริหารจดัการ 
การองค์
ปกครอง
ท้องถิ่นเป็นไป
ตามหลักธรร
มาภิบาล และ
การบริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ดี  

ส านักงาน 
ปลัด 

5 โครงการจดัประชุมประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล,เวทีประชาคม 
(อบต. สัญจร) และประชุน
คณะกรรมการต่างๆ เกี่ยวกับ
การจัดท าแผนฯ  

เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาสาม
ปี แผนชุมชุน แผนการศึกษา
และแผนอื่นๆ รวมถึงการ
ให้บริการต่างๆ 

อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง  

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

60,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์
พัฒนาของ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
แผนพัฒนา
สามปี แผนชุม
ชุน แผนการ
ศึกษาและ
แผนอื่นๆ 
รวมถึงการ
ให้บริการ
ต่างๆ 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ วัสดุ

อุปกรณ์ส านักงานส าหรับการ
ปฏิบัติงาน  
กิจกรรม 
1.ครุภัณฑ์/วสัดุ/อุปกรณเ์ครื่อง
แต่งกาย  

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วัสดุอุปกรณ์
แต่ละส่วนงาน 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

พัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การ 

ส านักงาน 
ปลัด 

7 โครงการศึกษาดูงานแก่คณะ
ผู้บริหาร,สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้กับคณะ
ผู้บริหารสมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล,พนักงาน
จ้าง และผู้น าชุมชน กลุม่
องค์กรต่างๆ 

อย่างน้อย 1 
ครั้ง ต่อปี 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

600,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัต ิ
งานให้กับ
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา 
อบต. 
พนักงาน 
ส่วนต าบล,
พนักงานจ้าง 
และผู้น า
ชุมชน กลุ่ม
องค์กรต่างๆ 

ส านักงาน 
ปลัด 

8 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์เพื่อจัดตั้งตลาดนดั
ชุมชน บ้านคลองทราย ม.7 
กิจกรรม 
1.ก่อสร้างอาคาร 
2.ติดตั้งระบบประปา 
3.การถมดิน ปรับระดับ 

เพื่อจัดตั้งตลาดนัดชุมชน
ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน 
สร้างรายได ้

จ านวน 2 แห่ง - 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทัง้หมด 

ประชาชนไดม้ี
ตลาดนดั
ชุมชนส่งเสรมิ
เศรษฐกิจใน
ชุมชน สร้าง
รายได ้

กองช่าง 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและ

ราชพิธี   
เพื่อเป็นการส่งเสรมิงาน
ราชพิธีและรัฐพิธีตา่งๆของ
อ าเภอกันทรลักษ์ 

กิจกรรมรัฐพิธี
และราชพิธี 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

เป็นการ
ส่งเสริมงาน
ราชพิธีและรัฐ
พิธีต่างๆของ
อ าเภอกันทร
ลักษ์ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดักิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบั
การแสดงความอาลัย หรือจัด
กิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์
หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช และกิจกรรมอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อแสดงความอาลัย หรือ
จัดกิจกรรมเป็นพระบรม
ราชานุสรณ์หรือถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพล อดลุยเดช และ
กิจกรรมอื่นท่ีเกีย่วข้อง  

กิจกรรมที่เกีย่ว 
ข้องกับการแสดง
ความอาลัย หรือ
จัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชา
นุสรณ์หรือถวาย
เป็นพระราชกุศล
แด่พระบาท 
สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 
และกิจกรรมอื่นที่
เกี่ยวข้อง 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนแสดง
ความอาลัย หรือ
จัดกิจกรรมเป็น
พระบรมราชา
นุสรณ์ คิดเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

แสดงความ
อาลัย หรือจดั
กิจกรรมเป็น
พระบรมราชา
นุสรณ์หรือ
ถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็
จพระ
ปรมินทรมหา
ภูมิพล อดลุย
เดช และ
กิจกรรมอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2565 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการเฉลิมพระเกยีรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภเิษก  
  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง 

กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องตาม
โครงการเฉลิม
พระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก  

- 100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนได้
ร าลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคณุ 
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วม/
สนับสนุน 
อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการเฉลิมพระเกยีรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก ประจ าปีงบประมาณ 
2562-2565 

เพื่ออุดหนุนโครงการเฉลมิ
พระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก  

ให้แก่ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด 
ศรีสะเกษ 

- 9,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

9,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

9,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

9,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

ประชาชนได้
ร าลึกถึงพระ
มหา
กรุณาธิคณุ 
ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ  ไดร้ับ
การอุดหนุน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.9 แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ วัสดุ

อุปกรณ์ส าหรับการปฏิบตัิราชการ
ในองค์กร  
กิจกรรม 
1.ครุภัณฑ์/วสัดุ/อุปกรณ์ 
การเกษตร  

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ 

จัดซื้อครภุัณฑ์
วัสดุอุปกรณ์
แต่ละส่วนงาน 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

พัฒนา
ศกัยภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การ 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
บ้านห้วยทิพย์  ม.6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีคลองส่ง
น้ า คสล.สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)  
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
คลองส่งน้ า 
คสล.สามารถ
ใช้ประโยชน์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างประตูเปดิ-ปิด 
คลองส่งน้ า  บ้านห้วยทิพย์ ม.6 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีประตู
เปิด-ปิด คลองส่งน้ า คสล.
สามารถใช้ประโยชนไ์ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)  
จ านวน 1 
โครงการ 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ประตเูปิด-ปิด 
คลองส่ง น้ าน
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างระบบประปาและขยายเขต

บริการภายในต าบลรุง กิจกรรม 
1.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 1 บ้านรุง 
2.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 2 บ้านสมบูรณ ์
3.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 3 บ้านตาทวด 
4.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 4 บ้านโดนเอาว์ 
5.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 5 บ้านหนองอุดม 
6.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 6 บ้านห้วยทิพย ์
7.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 7 บ้านคลองทราย 
8.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขตบริการ
ภายในหมู่บ้าน ม. 9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ก่อสร้างระบบประปาและขยายเขต
บริการภายในหมู่บ้าน ม. 10 บ้านโดนเอาว์
ใต ้

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
น้ าประปาใช้ ครบ
ทุกกครัวเรือน  

ขยายเขต
บริการประปา 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุง ได้มี
ระบบประปาไว้
ใช้ทุกครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มีน้ าประปา
ใช้ ครบทุกก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและ

ติดตั้งถังกรองน้ าในระบบประปาหมู่บ้าน  
กิจกรรม 
1.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.1 บ้านรุง  
2.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.2 บ้านสมบรูณ ์ 
3.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.3 บ้านตาทวด  
4.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.4 บ้านโดนเอาว ์ 
5.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.5 บ้านหนองอุดม  
6.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.6 บ้านห้วยทิพย์  
7.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.7 บ้านคลองทราย  
8.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.8  
บ้านหนองโปร่งใหญ ่ 
9.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถังกรอง
น้ าในระบบประปาหมู่บา้น ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปาและตดิตั้งถัง
กรองน้ าในระบบประปาหมู่บ้าน ม.10  
บ้านโดนเอาว์ใต ้

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มีระบบ
ประปาที่
สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบประปา ใน
เขตต าบลรุง 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้มีระบบ
ประปาไว้ใช้อย่าง
ประสิทธิภาพคิด
เป็นร้อยละ 100 

ประชาชนในหมู่
ที่ 1-10 ได้มี
ระบบประปาที่
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมูบ่้านแบบ

บาดาลขนาดเล็ก กิจกรรม  
1.ภายในหมู่บ้าน ม.1 บ้านรุง 
2.ภายในหมู่บ้าน ม.2 บ้านสมบูรณ ์
3.ภายในหมู่บ้าน ม.3 บ้านตาทวด 
4.ภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านโดนเอาว์ 
5.ภายในหมู่บ้าน ม.5 บ้านหนองอุดม 
6.ภายในหมู่บ้าน ม.6 บ้านห้วยทิพย์ 
7.ภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ภายในหมู่บ้าน ม.9 บ้านรุงตะวนัออก 
10.ภายในหมู่บา้น ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
น้ าประปา ใช้ครบ
ทุกกครัวเรือน  

ขยายเขต
บริการประปา
เขตต าบลรุง  

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้มี
ระบบประปาไว้
ใช้ทุกครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มีน้ าประปา  
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน  

กองช่าง 

4 โครงการวางท่อระบายน้ า  
ภายในหมู่บ้าน ม.1-10 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ได้มี
การระบายน้ าอย่าง
สะดวก 

ท่อระบายน้ า 
จ านวน 10 
จุด 

800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้มีการ
ระบายน้ าที่พึง
พอใจ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มีการ
ระบาย 
น้ าอย่าง
สะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
5 โครงการขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 

ประปา 
กิจกรรม 
1.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านรุง 
2.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสมบรูณ ์
3.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านตาทวด 
4.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโดนเอาว์ 
5.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองอุดม 
6.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทิพย์ 
7.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองทราย 
8.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ขุดเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ขดุเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโดนเอาว์ใต้ 
11.ขดุเจาะน้ าบาดาลและท าระบบ 
ประปา อบต.รุง 

เพื่อให้ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 ,อบต.
รุง ได้มรีะบบ
ประปาท่ีสามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระบบประปา 
ในเขตต าบลรุง 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

900,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

900,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

900,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้มี
ระบบประปาไว้
ใช้อย่าง
ประสิทธิภาพคิด
เป็นร้อยละ 
100 

ประชาชนใน
หมู่ที่ 1-10 
ได้มรีะบบ
ประปาท่ี
สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์/วสัดุ/อุปกรณ์ใน

การดูแลระบบประปาหมู่บ้าน  
กิจกรรม1.วัสดุอื่น เป็นค่าอุปกรณ์
เกี่ยวกับงานประปา เช่น อะไหล่อปุกรณ์
ประปา สารเคมี มิเตอร์ ท่อน้ า ข้อต่อ 
ฯลฯ  
2.ครุภัณฑ์การเกษตร เช่น ค่าจดัซื้อ
มอเตอรส์ูบน้ าไฟฟ้าแบบมอเตอรจ์มใต้น้ า 
ฯลฯ 

เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านมีครุภณัฑ์วัสดุ 
อุปกรณ์การบ ารุงดูแล
รักษาให้ 
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

ครุภณัฑ์ วัสดุ 
อุปกรณ์ในการ
บ ารุงรักษาเช่น 
ซัมเมอร์ 
สารส้ม ท่อ
ประสาน 
เครื่องวัด
คุณภาพน้ า 
ฯลฯ 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ระบบประปา
หมู่บ้านมีการ
ให้บริการ
ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิ 
ภาพคิดเป็นร้อย
ละ 100 

ระบบประปา
หมู่บ้านมี
ครุภณัฑ์วัสดุ 
อุปกรณ์การ
บ ารุงดูแล
รักษาให้ 
บริการ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสนง.
และภมูิทัศน์ สถานท่ีราชการ สนามกีฬา 
ที่สาธารณะประโยชน์ภายในเขต อบต.รุง 

เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง
อาคาร สนง.และภูมิ
ทัศน์สนามกีฬา 
สถานท่ีราชการที่
สาธารณะประโยชน์ 
ให้ปลอดภัยและ
สวยงาม 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
อาคารสนง.
และภมูิทัศน์ 
สถานท่ี
ราชการ สนาม
กีฬาท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ให้
ปลอดภัยและ
สวยงาม 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
อาคาร สนง.
และภมูิทัศน์
สนามกีฬา 
สถานท่ี
ราชการที่
สาธารณะ
ประโยชน์ ให้
ปลอดภัยและ
สวยงาม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
8 โครงการเคลื่อนย้ายหอประปา

ภายในต าบลรุง 
เพื่อเคลื่อนย้ายหอประปา
ภายในต าบลมีความ
เหมาะสมและสมดลุกับ
จ านวนครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา ให้คุมค่าเกิด
ประโยชนส์ูงสุดกับการลงทุน  

เคลื่อนย้ายหอ
ประปาภายใน
ต าบลมคีวาม
เหมาะสมและ
สมดลุกับ
จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา ให้
คุมค่าเกิด
ประโยชน์
สูงสุดกับการ
ลงทุน 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา ให้คุม
ค่าเกิดประโยชน์
สูงสุดคดิเป็นร้อย
ละ 100  

เคลื่อนย้ายหอ
ประปาภายใน
ต าบลมคีวาม
เหมาะสมและ
สมดลุกับ
จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
น้ าประปา ให้
คุมค่าเกิด
ประโยชน์
สูงสุดกับการ
ลงทุน  

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างฐานรากและโครง
เหล็กหอถังสูงภายในต าบลรุง 

เพื่อระบบโครงสร้างระบบ
ประปาท่ีสามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง
โครงสร้าง
ระบบประปาที่
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

โครงสร้างระบบ
ประปาท่ี
สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 
100 

ระบบ
โครงสร้าง
ระบบประปา
ที่สามารถใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

10 โครงการล้าง/ท าความสะอาดถัง
ประปา/ระบบประปา 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขลักษณะ
ที่ด ี

อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดี
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ให้ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ด ี

กองช่าง 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
11 โครงการขยายเขตท่อเมนจ่าย 

น้ าประปาหมู่บ้าน ม.1-10 
เพื่อประชาชนไดม้ี 
น้ าใช้อย่างทั่วถึง  

หมู่ที่ 1-10 800,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

800,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

ประชาชนมี
สุขลักษณะที่ดี
เพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร้อยละ 100 

ประชาชนไดม้ี 
น้ าประปา 
ใช้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

12 โครงการผลติและส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนส าหรับกจิการประปา 

เพื่อประชาชนไดม้ี 
น้ าใช้อย่างทั่วถึง 
โดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย ์

หมู่ที่ 1-10 500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมดและ
ค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานลดลง 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์จาก
การใช้ไฟฟ้า
และลด
ค่าใช้จ่าย
ไฟฟ้าลง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรยีนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประปา 

เพื่อเป็นศูนย์การ
เรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประปา 

1 โครงการ 300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ประปา 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการศูนย์
การเรยีนรู้
และถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ประปา 

กองช่าง 

14 โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหาร
กิจการประปาหมู่บ้าน 

ให้ความรู้การ
บริหารจดัการที่
ถูกต้อง 

คณะกรรมการ
ประปาหมู่บ้าน 
1-10 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การบริหาร
กิจการประปา 

กองช่าง 

 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.10 แผนงานการพาณชิย ์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
15 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปา ส่งตัวอย่างน้ าไปป

ตรวจสอบคุณภาพ 
ประปา หมู่ท่ี 
1-10 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงได้ใช้
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
ให้ใช้น้ าท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่    
 1.11 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการตั้งงบประมาณเพื่อให้

ทุนการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้ง
งบประมาณ ฯ 

เพื่อให้คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง อบต. 
รุง ได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านการศึกษา 

คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต. รุง
และประชาชนใน
ต าบลรุงท่ีได้รับการ
คัดเลือก ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี , 
โท 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ให้คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น 
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง อบต. รุง ได้
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการศึกษา 

ส านักงาน 
ปลัด 

2 โครงการบ้านท้องถิ่นเฉลมิพระ
เกียรติ ครองราชย์ 70 องค์
ราชัน 7 รอบองค์ราชินี  

เพื่อจ่ายในกรณี
จ าเป็นหรือบรรเทา
ความเดือนร้อยของ
ราษฎรผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ขาดผู้อุปการะ ผู้
พิการและผู้สูงอายุ ใน
เขตต าบลรุง 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาด
ผู้อุปการะ ผู้พิการ
และผูสู้งอายุ ใน
เขตต าบลรุง 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

120,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ขาดผู้อุปการะ 
ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ ในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 50 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

จ่ายในกรณจี าเป็น
หรือบรรเทาความ
เดือนร้อยของ
ราษฎร
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาด
ผู้อุปการะ ผู้พิการ
และผูสู้งอายุ ใน
เขตต าบลรุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

3  โครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อการยังชีพ
ผู้สูงอายุในเขตต าบล
รุง 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลรุง  

700,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

700,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

700,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

700,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

700,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

การยังชีพผู้สูงอายุ
ในเขตต าบลรุง 

ส านกังาน 
ปลัด 

 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.11 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
4 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อการยังชีพคน

พิการในเขตต าบล
รุง 

คนพิการในเขต
ต าบลรุง 

2,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

2,500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

คนพิการในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

มีการยังชีพ
คนพิการใน
เขตต าบลรุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

5 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ เพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ใน
เขตต าบลรุง 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตต าบลรุง 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ผู้ป่วยโรคเอดส์
ในเขตต าบลรุง
ได้รับประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

มีการยังชีพ
ผู้ป่วยโรค
เอดส์ในเขต
ต าบลรุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

6 โครงการส ารองจ่าย อันเกีย่วกับกรณีเร่งด่วน
ไม่สามารถคาดการณไ์ดล้่วงหน้าหรือบรรเทา
ความเดือนร้อนของราษฎรในเขตต าบลรุง 

เพื่อส ารองจ่าย อัน
เกี่ยวกับกรณี
เร่งด่วนไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือ
บรรเทาความเดือน
ร้อนของราษฎรใน
เขตต าบลรุง 

ราษฎรในเขต
ต าบลรุง 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ราษฎรในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

มีส ารองจ่าย 
อันเกี่ยวกับ
กรณีเร่งด่วน
ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
ล่วงหน้าหรือ
บรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ราษฎรในเขต
ต าบลรุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 



 
1.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู ่   
 1.11 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
7 โครงการรายจ่ายผูกพัน  

กิจกรรม  
1.ประเภท ค่าใช้จ่ายในการจัดการ
จราจรโดยพิจารณาจ่ายจากเงิน
ค่าปรับตามกฎหมายจราจร  
2.ค่าทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
นักเรียน นักศึกษา และด้อย
โอกาสขององค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง  
3.ค่าสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลรุง  

เพื่อจ่ายเป็นรายจ่าย
ผูกพันกิจกรรม
ดังกล่าว 

ประเภท ค่าใช้จ่ายใน
การจัดการจราจรโดย
พิจารณาจ่ายจากเงิน
ค่าปรับตามกฎหมาย
จราจร 2.ค่า
ทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กนักเรยีน นักศึกษา 
และด้อยโอกาสของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลรุง 3.ค่าสมทบ
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพต าบลรุง 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ราษฎรในเขต
ต าบลรุงไดร้ับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

จ่ายเป็นรายจ่าย
ผูกพันกิจกรรม1.
ประเภท 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการจราจรโดย
พิจารณาจ่ายจาก
เงินค่าปรับตาม
กฎหมายจราจร  
2.ค่าทุนการ 
ศึกษาส าหรับเด็ก
นักเรียน 
นักศึกษา และ
ด้อยโอกาสของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลรุง  
3.ค่าสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพต าบลรุง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 



 
2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 3  การสง่เสรมิภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติทีด่ี   
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาที ่ 3 พฒันาระบบสนบัสนนุการบรหิารจดัการธรุกจิการคา้ และเพิม่มลูคา้ชายแดนครบวงจรและไดม้าตรฐานสากล  
2.  ยทุธศาสตรก์ารวถิศีรสีะเกษสรา้งอาชพี สรา้งรายได้    
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียงในเขตต าบลรุง  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
อบรมแกนน าหมู่บ้าน
ต้นแบบ กิจกรรม
สาธิต (อาชีพเสรมิ
หรือกิจกรรมตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ค่าไปศึกษา
ดูงาน(บ้านพ่ี)และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมสนับสนุน
โครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงในเขต
ต าบลรุง 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

อบรมแกนน า
หมู่บ้าน
ตน้แบบ 
กิจกรรมสาธิต 
(อาชีพเสริม
หรือกิจกรรม
ตามแนว
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ค่า
ไปศึกษาดูงาน
(บ้านพี่)และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
2.  ยทุธศาสตรก์ารวถิศีรสีะเกษสรา้งอาชพี สรา้งรายได้    
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
2 โครงการเพิม่ศักยภาพศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรประจ าต าบลรุง (ศบกต.) 
กิจกรรม  
1.การฝึกอบรม  
2.แปลงสาธิต  
3.ศึกษาดูงานฯลฯ 

เพื่อให้การด าเนินงาน
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตรการ
พัฒนาอาชีพ 

การด าเนินการของ
ศูนย์ด้านต่างๆ เช่น 
การประชุมศูนย์ 
การศึกษาดูงาน 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
80 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้การ
ด าเนินงานของ
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร
เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร
การพัฒนาอาชีพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

3 โครงการจดัซื้อวัตถุดิบ วสัดุ 
อุปกรณ์และการจัดท าโรงเรือน
ในการผลติปุ๋ยชีวภาพหมู่ที่ 1 - 
10  

จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ 
อุปกรณ์และการจัดท า
โรงเรือนในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพหมู่ที่ 1 - 10  

โรงเรือนในการผลติปุ๋ย
ชีวภาพหมู่ที่ 1 - 10  

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ปุ๋ยชีวภาพ
หมู่ที่ 1 - 10  

จัดซื้อวัตถุดิบ 
วัสดุ อุปกรณ์และ
การจัดท า
โรงเรือนในการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ
หมู่ที่ 1 - 10  

ส านักงาน 
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนต าบลรุง 

เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
และพัฒนาความรู้ 
ทักษะด้านอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพและ
ประชาชนในเขตต าบล
รุงให้ได้รับความรู้และ
ทักษะในการพัฒนา
อาชีพ 

สนับสนุนงบประมาณ
ให้กับกลุ่มอาชีพ และ
ด าเนินการฝึกอบรม
ต่างๆ การด าเนินการ
ตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจ พอเพียง  

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อสนับสนุน
กลุ่มอาชีพและ
พัฒนาความรู้ 
ทักษะด้านอาชีพ
ให้กับกลุ่มอาชีพ
และประชาชนใน
เขตต าบลรุงให้
ได้รับความรู้และ
ทักษะในการ
พัฒนาอาชีพ 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 3  การสง่เสรมิภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติทีด่ี   
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุ่งหมายเพือ่การพฒันาที ่ 1 การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้ึง่ตนเองและแขง่ขนัได้  
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.1 แผนงานบรหิารงานทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน

เขตต าบลรุง  
กิจกรรม  
1.พลาญจ าปา  
2.พลาญโดนเตีย  
3.น้ าตกสีดา 
4.แก่งตะวัน 
5.ตาดหิน ฯลฯ  

เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตต าบลรุงให้เป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวเป็น
สถานท่ีที่เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวและเป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชนอัน
เนื่องมาจากการท่องเที่ยว 

พัฒนาและปรับปรุง
และแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
เขตต าบลรุง
ให้เป็นท่ีรู้จัก
ของนักท่อง 
เที่ยวเป็น
สถานท่ีที่
เหมาะแก่การ
ท่องเที่ยวและ
เป็นการเพิ่ม
รายได้ให้กับ
ประชาชนอัน
เนื่องมาจาก
การท่องเที่ยว 

ส านักงาน 
ปลัด 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  

ม.1 บ้านรุง  
กิจกรรม  
1.เส้นนายสมพร อ่อนทรวง-นางศศิทร องอาจ  
2.เส้นนายเมือง แก้วท า-นายเกียรติศักดิ์ รัตนา  
3.เส้นรอบหมู่บา้น สายที่ 1  
4.เส้นรอบหมู่บา้น สายที่ 2 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
ม.2 บ้านสมบูรณ์  
กิจกรรม  
1.เส้นทางเข้าหมู่บ้าน ม.2 บ้านสมบูรณ์  
2.เส้นบ้านนายกาล ไตรภพ-บ้านนางอุทิศ  
3.เส้นหน้าวัดบ้านสมบรูณ์  
4.เส้นรอบหมู่บา้น  

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
ม.3 บ้านตาทวด  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนายทองหล่อ ดวงด-ีนางรุ่งเรือง  
มั่นชาติ  
2.เส้นบ้านนายยดิ อารีย-์นายปัญญา หอยสังข์  
3.เส้นบ้านนางหลาง จันทรห์อม-นายยศ  
หอมค า  
4.เส้นบ้านนายยศ อารีย-์นายอุทัย องอาจ  

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  

ม.4 บ้านโดนเอาว์ กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนางโสม ประชุมวงษ์  
2.เส้นบ้านนายทอน ยอดทรัพย์  
3.เส้นบ้านนายซมึ วันเจรญิ  
4.เส้นรอบหมู่บา้น  

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
ม.5 บ้านหนองอุดม  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนายศรีทอง แก้วไพวัน  
2.เส้นบ้านนายทวัชชัย สีลาทิพย์  
3.เส้นไปวัดพลาญตาคง  
4.เส้นบ้านนายเฮง ทองขาว 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  
ม.6 บ้านห้วยทิพย์ กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น เส้นท่ี 1 
2.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น เส้นท่ี 2  
3.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น เส้นที่ 3 
4.ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บา้น เส้นท่ี 4  

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ม.7 บ้านคลองทราย  
กิจกรรม1.เส้นบ้านนางสมัย กาญจนชาติ 
2.เส้นบ้านนายทอง กาญจนชาต ิ
3.เส้นหน้าวัด-บ้านนางสมัคร เก่งมนตรี 
4.เส้นทางน้ าตกสดีา  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ให้ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านหนองโปร่งเชื่อมหัวทด  
2.เส้นสามแยกห้วยตากบ 
3.เส้นรอบหมู่บา้น 
4.เส้นห้วยนางอ่อน  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ให้ประชาชน
ได้มีถนน
ส าหรับใช้ใน
การคมนาคม
ได้อย่าง
สะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.9 บ้านรุงตะวันออก  
กิจกรรม  
1.เส้นนายสุพิน อินช่ืน 
2.เส้นนายเชย อ่อนทรวง  
3.เส้นนายสมบัติ ทองแกะ  
4.เส้นนายบุญเชียว อ่อนทรวง  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายใน

หมู่บ้าน ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้  
กิจกรรม 
1.เส้นทางบ้านนายสมพร ศุภกิจ 
2.เส้นทางบ้านนางส าราญ วงค์อุคะ 
3.เส้นทางบ้านเชือน ขนหวาน  
4.เส้นทางบ้านนางติ๋ว พันแก่น  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
11 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน  

ม.1 บ้านรุง  
กิจกรรม  
1.เส้นนางสุจิน มะลิวลัย-์นายเกียรติศักดิ์ รัตนา  
2.เส้นสามแยก-วัดบ้านรุง  
3.เส้นรอบหมู่บา้น สายที่ 1  
4.เส้นรอบหมู่บา้น สายที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.
ก าหนด)จ านวน 
4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.2 
บ้านสมบรูณ์ กิจกรรม 
1.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 1  
2.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 2  
3.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 3  
4.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 4  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.
ก าหนด)จ านวน 
4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน ม.3 
บ้านตาทวด กิจกรรม  
1.เส้นนางสิงห์ กาญจนชาต-ินายชัย มุ่นชาติ  
2.เส้นนายแก ย่อมพันธ์-นางสิทธ์ิ ถ้วยครบ  
3.เส้นนายบุญสี องอาจ-นายประยูร อ่อนทรวง  
4.เส้นนายนุ่น ถ้วนครบ-นายตัด มั่นชาต ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.
ก าหนด)จ านวน 
4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
14 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 

ม.4 บ้านโดนเอาว์  
กิจกรรม 
1.เส้นบ้านนายทองสา ยอดทรัพย ์ 
2.เส้นบ้านนายทอน ยอดทรัพย์  
3.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 1 
4.เส้นภายในหมู่บ้าน สายที่ 2  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
ม.5 บ้านหนองอุดม  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนายศรีทอง แก้วไพวัน  
2.เส้นบ้านนายสนุก แก้วสง่า  
3.เส้นบ้านนายบญุส่ง สายบัว  
4.เส้นบ้านนายสาย กิ่งแก้ว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

16 151. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรงัภายใน
หมู่บ้าน ม.6 บ้านห้วยทิพย์ กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 1  
2.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 2  
3.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 3  
4.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
17 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 

ม.7 บ้านคลองทราย กิจกรรม 
1.เส้นบ้านนายทอง-วัดบ้านคลองทราย  
2.เส้นน้ าตกสีดา  
3.เส้นคุ้มบ้านห้วย-บ้านตามลู  
4.เส้นบ้านนายสมัย กาญจนชาติ  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่ กิจกรรม 
1.เส้นบ้านนายอุทัย-ป่าช้า  
2.เส้นบ้านนายสมพัด บรรพชาต-ิห้วยสังกต  
3.เส้นบ้านนายสุพัด -นายทองเลื่อน  
4.เส้นข้างบ้านนางวันทร์  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังภายในหมู่บ้าน 
ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 1 
2.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 2 
3.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 3 
4.ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน เส้นท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
20 โครงการก่อสร้างถนน ลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน ม.10  
บ้านโดนเอาว์ใต้  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนางลี หอยสังข์  
2.เส้นบ้านน.ส.บรรเจิดลักษ์ ภาษี 
3.เส้นบ้านนายบญุส่ง ปั้นโต  
4.เส้นบ้านนายคงศักดิ์ ไกรจักร ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได ้   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
21 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง

การเกษตร ม.1 บ้านรุง กิจกรรม  
1.เส้นป่าช้า-แยกนาโพธ์ิ  
2.เส้นนางสุนิสา อ านวย-ไร่นายสมุด  
อ่อนทรวง  
3.เส้นไร่นายสมุด อ่อนทรวง - แยกไร่นาง
นะธา รักษาวงค์ 
4.เส้นเข้าป่าช้าบ้านรุงน้อย  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.2 บ้านสมบรูณ์  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนางสมศย ถ้วยครบ-บ้านนาย 
สนัย อ่อนทรวง  
2.เส้นเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร สายที่ 1  
3.เส้นเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร สายที่ 2  
4.เส้นเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร สายที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

23 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.3 บ้านตาทวด  
กิจกรรม  
1.เส้นสะพานตาทวดห้วยทิพย-์ห้วยขะยุง  
2.เส้นทางตะวันออกตาทวด-บ้านรุง  
3.เส้นสะพานห้วยตาล-รอบฝั่งห้วยขะยุง  
4.เส้นนายคบ มั่นชาต-ินายบุญสี องอาจ  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
24 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่

ทางการเกษตร ม.4 บ้านโดนเอาว์ 
กิจกรรม  
1.เส้นนานายเหลื่อม ยิ่งชาติ  
2.เส้นนานายธง วันใส  
3.เส้นบ้านตาหนวด  
4.เส้นนายสมบัติ วันเจริญ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)จ านวน 
4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร ม.5 บ้านหนองอุดม 
กิจกรรม  
1.เส้นพลาญตาคง  
2.เส้นภูหงอนไก่  
3.เส้นภูน้อย  
4.เส้นกะบด  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)จ านวน 
4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  

ม.6 บ้านห้วยทิพย์  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  
3.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3  
4.ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 4 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 4 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.7 บ้านคลองทราย กิจกรรม  
1.เส้นพลาญจ าปา-ห้วยตาฮิง  
2.เส้นนางกุลภสัสร์ สายพันธ์-นางอ าไพ กลมพันธ์  
3.เส้นลูกรังเข้าพื้นที่ทางเกษตร เสน้ท่ี 1  
4.เส้นลูกรังเข้าพื้นที่ทางเกษตร เสน้ท่ี 2 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 4 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

28 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่ กิจกรรม  
1.เส้นนางอ่อน บุตรดีแพง-นางจอม พวงจ าปา  
2.เส้นป้าช้าบ้านหนองโปร่งใหญ่  
3.เส้นสามแยกบ้านนายสง่า เพ็ญนาด-ีห้วยสังกต  
4.เส้นสามแยกนางเมตตา ศรเพชร 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 4 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง

การเกษตร  
ม.9 บ้านรุงตะวันออก  
กิจกรรม  
1.เส้นหนองพงษ์  
2.เส้นหนองบัวแดง  
3.เส้นหนองตาชัย  
4.เส้นหนองแซว 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  
ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้  
กิจกรรม  
1.เส้นทดหนองชูก  
2.เส้นหน้าวัดชัยมงคล-พลาญตาแก้ว  
3.เส้นทดตาคง-พลาญตาแก้ว  
4.เส้นพลาญโดนเตีย-ไร่นายสุฤทธิ ์กาญจนชาต ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 4 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
31 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง

การเกษตร ม.1 บ้านรุง  
กิจกรรม  
1.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นท่ีทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  
3.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.2 บ้านสมบรูณ์  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนางบัวลอย-นายสว่าง กาญจนชาติ  
2.เส้นนานางพันธ์ ถ้วนครบ  
3.เส้นบ้านนางนิด ถ้วยครบ-บ้านนางสุกฤษ ทองค า 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.3 บ้านตาทวด  
กิจกรรม  
1.เส้นนางเพ็ญศรี องอาจ-นางพิกุล ดวงดี  
2.เส้นนางอุไร หวยสังข์-นายปรีชา ลาพันธ์  
3.เส้นนางสุพัฒน์ อาสม-นางสิงห์ กาญจนชาต ิ

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
34 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้า

พื้นที่ทางการเกษตร ม.4 บ้านโดนเอาว์  
กิจกรรม  
1.เส้นพลาญโดนอก  
2.เส้นหนองปองตึก  
3.เส้นนานายมก แยม้ทรัพย ์

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร ม.5 บ้านหนอง
อุดม  
กิจกรรม  
1.เส้นนานายค านึง ศรีบญุเรือง  
2.เส้นไร่นายอ านาจ แก้วสง่า  
3.เส้นไร่นายสมศรี พลไชย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้า
พื้นที่ทางการเกษตร ม.6 บ้านห้วยทิพย์  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  
3.ก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่
ทางการเกษตร เส้นท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีถนน
ส าหรับใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
37 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้า พ้ืนท่ีทาง

การเกษตร ม.7 บ้านคลองทราย  
กิจกรรม  
1.เส้นนางนางน้อม ปีรัง-นายเทพ หวลคนึง  
2.เส้นไร่นายเปลื้อง สมจติร-ไร่นางละออง วันสุข  
3.เส้นนานายธง วันใส-นานางนิทรา บุญหวาน 
(เลียมคลองสาธารณะ)  

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่  
กิจกรรม  
1.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 1 
2.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2 
3.ถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

39 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร ม.9 บ้านรุงตะวันออก  
กิจกรรม  
1.เส้นนาสง า-บ้านตาทวด  
2.ก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
เส้นท่ี 1  
3.ก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทางการเกษตร 
เส้นท่ี 2 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
40 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับเข้าพื้นที่ทาง

การเกษตร ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต ้ 
กิจกรรม  
1.เส้นไร่นางต๊อด ค ามา-พลาญจ าปา  
2.เส้นไร่นางต๊อด ค ามา-พลาญโดนเตีย  
3.เส้นพลาญตาแก้ว-พลาญตาอก 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 3 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
41 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 

ม.1 บ้านรุง  
กิจกรรม  
1.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  
3.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 
ม.2 บ้านสมบูรณ์  
กิจกรรม  
1.เส้นนางจัน บ้านสมบูรณ-์นายเกียรติศักดิ์ รัตนา 
2.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
3.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 
ม.3 บ้านตาทวด  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านตาทวดทิศตะวันออก-บา้นรุง  
2.เส้นนายเรือน อารีย-์นางเสาวนติ ไขแสง  
3.เส้นนางละมุล ตั้งมั่น-นางสมบัต ิไชยภักด ี

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
44 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 

ม.4 บ้านโดนเอาว์  
กิจกรรม  
1.เส้นหนองปวกตึก  
2.เส้นไร่นางสมติ ประชุมวงษ์  
3.เส้นไร่นายสมบัติ วันเจริญ 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 
ม.5 บ้านหนองอุดม  
กิจกรรม  
1.เส้นไร่นายกันหา วงศ์สว่าง  
2.เส้นไร่นายนายสาย กิ่งแก้ว  
3.เส้นไร่นายหัด ดาวใสย ์

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

46 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่าง การเกษตร 
ม.6 บ้านห้วยทิพย์  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างถนนดินเข้าพ้ืนท่ีทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 2  
3.ก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3 

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
47 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่างการเกษตร  

ม.7 บ้านคลองทราย  
กิจกรรม  
1.เส้นนานางน้อม ปีรัง  
2.เส้นถนนดินเข้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้น 1  
3.เส้นถนนดินเข้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้น 2  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 3 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่างการเกษตร  
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่  
กิจกรรม  
1.เส้นถนนดินเข้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้น 1  
2.เส้นถนนดินเข้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้น 2  
3.เส้นถนนดินเข้า พื้นที่ทางการเกษตร เส้น 3  

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 3 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่างการเกษตร  
ม.9 บ้านรุงตะวันออก  
กิจกรรม  
1.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 1  
2.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นที่ 2  
3.ถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร เส้นท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบ
แปลงท่ี อบต.
ก าหนด)
จ านวน 3 
เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
50 โครงการก่อสร้างถนนดินเข้าพื้นทีท่างการเกษตร  

ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้  
กิจกรรม  
1.เส้นไร่นายสมบัติ วันเจริญ-ไร่นางทูล อายุวงค์  
2.เส้นไร่นางสอน วันใส-ไร่นายสรุชัย สุภาพ  
3.เส้นไร่นายเพื่อนพงค์ หวนคะนึง-ไร่บุญช่วย ทนงค ์

เพื่อให้
ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
51 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้าน ม.1 บ้านรุง  
กิจกรรม  
1.เส้นวัดบ้านรุง-โรงเรียนบ้านรุง  
2.เส้นป่าช้าบ้านรุงน้อย 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน ม.2 บ้านสมบรูณ์  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านสมบูรณ-์ต.ทุ่งใหญ่  
2.เส้นบ้านนางสะอาด ศรีนาค-ไรน่างอุไร
พร กาญจนชาต ิ

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน ม.3 บ้านตาทวด  
กิจกรรม  
1.เส้นนางสุพิน มูลา-นายนรงค์ บรุะกรณ์  
2.เส้นนายชิด เนียมค า-นายอุไร หอยสังข์ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

54 189. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน ม.4 บ้านโดนเอาว์ 
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนายล้วน เรืองเดช  
2.เส้นบ้านนายบญุช่วย วันเฉลิม 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได ้   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
55 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 

ม.5 บ้านหนองอุดม  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนายบญุส่ง สายบัว  
2.เส้นบ้านนายประเสริฐ หวลคนึง 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

56 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
ม.6 บ้านห้วยทิพย์  
กิจกรรม  
1.ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน เสน้ท่ี 1  
2.ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน เสน้ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
ม.7 บ้านคลองทราย  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านตาหนวด-ไร่นายบุญส่ง กลิ่นฟุ้ง 
2.เส้นบ้านหนองอุดม-ไร่นางสม แย้มทรัพย์ 
(ซอยเพ็ญวิภา) 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน 
ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ่  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านสามแยกนายสง่า เพ็ญนาด-ีห้วย
สังกต  
2.เส้นบ้านนางอ่อน บุตดีแพง-นางจอบ พวง
จ าปา 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได ้   
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
59 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.9 

บ้านรุงตะวันออก  
กิจกรรม  
1.ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน เสน้ท่ี 1  
2.ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน เสน้ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

400,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน ม.10 
บ้านโดนเอาว์ใต้  
กิจกรรม  
1.เส้นบ้านนางสิน กาญจนะชาติ  
2.เส้นหลังสถานีต ารวจภูธรบา้นโดนเอาว์ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลง
ที่ อบต.ก าหนด)
จ านวน 2 เส้น 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

61 โครงการปรับปรุงถนนทุกสายภายในต าบลรุง 
กิจกรรม  
1.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็  
2.ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บา้น  
3.ปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
4.ปรับปรุงถนนดินยกระดับเขา้พื้นที่ทางการเกษตร 
5.ปรับปรุงถนนดินเข้าพื้นที่ทางการเกษตร  
6.ปรับปรุงถนนหินคลุกภายในหมูบ่้าน  
7.ปรับปรุงถนนในเขตความรับผดิชอบต าบลรุง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

พื้นที่ต าบลรุง 
ตามสภาพพื้นที ่
(โดยประมาณ) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 
ในหมู่บ้าน
ระหว่างหมู่บา้น 
ระหว่างต าบล 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
62 โครงการปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
กิจกรรม 
1.ปรับปรุงถนน คสล.,ลูกรัง,หินคลุก,ดิน
ยกระดับ 
2.ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม 
3.ปรับปรุงท่อ 
4.ปรับปรุงศาลาประชาคม 
5.ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 
6.ปรับปรุงระบบประปา 
7.ปรับปรุงอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน
ของ อบต.รุง 

เพื่อให้ที่ดินและสิ่ง
ก่อ 
สร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
รุงท่ีได้ด าเนินการ
ก่อสร้างไปแล้ว
สามารถใช้
ประโยชนไ์ด้ดี
ดังเดิม 

ที่ดินและสิ่งก่อ 
สร้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
รุง เช่น ถนน,ท่อ
ลอดเหลี่ยม ท่อ
ทาง ศาลา
ประชาคม,ไฟฟ้า
สาธารณะ,ระบบ
ประปา ฯลฯ 

1,000,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

1,000,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
ชนท้ังหมด 

เพื่อให้ที่ดิน
และสิ่งก่อ 
สร้างของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลรุงท่ีได้
ด าเนินการ
ก่อสร้างไป
แล้วสามารถ
ใช้ประโยชน์
ได้ดดีังเดิม 

กองช่าง 

63 โครงการปรับปรุง/ต่อเตมิศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ต าบลรุง  
กิจกรรม(สถานท่ีด าเนินงาน)  
1.ศาลาประชาคม ม.1 บ้านรุง  
2.ศาลาประชาคม ม.2 บ้านสมบูรณ์  
3.ศาลาประชาคม ม.3 บ้านตาทวด  
4.ศาลาประชาคม ม.4 บ้านโดนเอาว์  
5.ศาลาประชาคม ม.5 บ้านหนองอุดม  
6.ศาลาประชาคม ม.6 บ้านห้วยทิพย์ 
7.ศาลาประชาคม ม.7 บ้านคลองทราย 
8.ศาลาประชาคม ม.8 บ้านหนองโปร่งใหญ ่
9.ศาลาประชาคม ม.9 บ้านรุงตะวันออก 
10.ศาลาประชาคม ม.10 บ้านโดนเอาว์ใต้ 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า
กิจกรรม/ส่งเสรมิ
การลงทุนในกิจการ
กองทุนหมู่บ้าน 

ปรับปรุง/ต่อเตมิ
ศาลาประชาคม
หมู่บ้านหลังเกา่
ตามแบบท่ี อบต. 
ก าหนด 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
ชนท้ังหมด 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ท ากิจกรรม/
สง่เสริมการ
ลงทุนใน
กิจการกองทุน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
64 โครงการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน

หมู่บ้าน บ้านสมบูรณ์ ม.2                                         
กิจกรรม                                                        
1.เส้นบ้านนางบัวลอย มั่นชาต-ิบ้านนางนิด 
อ่อนทรวง 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 1 เส้น 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

100,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

100,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

100,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

65 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านตาทวด  
ม.3  กิจกรรม                                                                 
1.เส้นบ้านนายสมยศ หอมค า 
-บ้านนางสุรัน อัตพงษ์                 
2.เส้นบ้านนางสันต์ วันยอด-บ้านนายอนันต์ 
เตรียมไชย            
3.เส้นบ้านนายแก ย่อมพันธ-์บ้านนายเฉลมิพล 
องอาจ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 3 เส้น 

400,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

400,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

400,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

66 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร     
บ้านตาทวด ม.3                                        
กิจกรรม                                                                
1.เส้นห้วยตาล-ด่านสอ                                            
2.เส้นห้วยตาล-นายณัฐนันท์  ยิ่งชาติ                                                                 
3.เส้นนายพัฒน์ อาสม-นางสิงห์ กาญจนชาต ิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 3 เส้น 

300,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

300,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
67 โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร  

บ้านโดนเอาว์ ม.4 กิจกรรม   
1.เส้นบ้านนายธง วันใสย-์นานายเหลือง  
ยิ่งชาติ              
2.เส้นไร่นายดิษฐ์ แยม้ทรัพย-์ไร่นายววง  
วันเจริญ            
3.เส้นไร่นายสมบัติ วันเจริญ-ไร่นายโทน 
ชาติดร              
4.เส้นไร่นายวินวล หวนคะนึง-ไรน่ายสมติ 
ศรีมณ ี

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 4 เส้น 
ตามสภาพพื้นที ่

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองอุดม ม.5                                               
กิจกรรม                                                     
-เส้นบ้านนายพงษ์ศักดิ์ โสราชบล 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 1 เส้น 

150,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

150,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

150,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

150,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ้าน 
บ้านคลองทราย ม.7                                               
กิจกรรม                                                         
-เส้นหน้าวัด-บ้านนายชาติ เดือนขาว 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด)  
จ านวน 1 เส้น 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.-  
(งบ อบต.รุง) 

 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง)  

 

200,000.- 
 (งบ อบต.รุง) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของประชา 
กรทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได้ 
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ม.1 บ้านรุง 
-เส้นศาลาประชาคม-บ้านเกียรติศกัดิ์ รัตนา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

71 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ ม.2  
บ้านสมบรูรณ ์
-เส้นบ้านนางบัวลอย-บ้านนางนิด  

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

72 โครงการปรับปรุงคันดินสระน้ า  
(ทดบ้านสมบรูณ์) ม.2 บ้านสมบูรณ ์
 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีคันดินใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
คันดินใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร  
กิจกรรม 
1.เส้นห้วยขยุง-บ้านโดนเอาว์  ม.4 
2.เส้นพลาญโดนอก-พื้นที่นายล้วน เรืองเดช 
3.เส้นพ้ืนท่ีนายวินวล หวนคะนึง-พื้นที่นาย
ริน วันใส 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได้ 
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
ม.6 บ้านห้วยทิพย ์
-เส้นบ้านผู้ใหญ่บ้าน-หนองขนา 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงที่ 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านคลองทราย ม.7 
-เส้นนายเสถียร บญุล้อม-นายวรวฒุิ กาญจน
ชาติ 
-เส้นนายวรวุฒิ  กาญจนชาต ิ
-เส้นวัดบ้านคลองทราย-บ้านหนองอุดม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

300,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

76 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองโปร่งใหญ่ ม.8 
-เส้นบ้านหนองโปร่งใหญ-่บ้านห้วยทิพย์(โนน
แดง) 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าพื้นที่ทาง
การเกษตร บ้านหนองโปร่งใหญ่ ม.8 
-เส้นนายสุพัฒน์ สมุทร-์นายก้าวหน้า 
-เส้นนางอ่อน-นางจอม 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได้ 
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้น
ห้วยขยูง หมู่ที่ 3 บ้านตาทวด 

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 134,500.- 
(งบ อบต.รุง) 

134,500.- 
(งบ อบต.รุง) 

134,500.- 
(งบ อบต.รุง) 

134,500.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเส้น
หนองคนา หมู่ที่ 6 บ้านห้วยทิพย์           

เพื่อให้ประชาชนได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

(ตามแบบแปลงท่ี 
อบต.ก าหนด) 

- 327,900.- 
(งบ อบต.รุง) 

327,900.- 
(งบ อบต.รุง) 

327,900.- 
(งบ อบต.รุง) 

327,900.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

ประชาชนได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็วปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดลุและแขง่ขนัได้    
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขัน

วิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาพระวิหาร  

เพื่อเป็นการเทิดพระ เกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวฯ 
และเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว
อันจะน าไปสู่ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และสังคมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน  

วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ สู่
เขาพระวิหาร 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

20,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อเป็นการเทิดพระ 
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และ
เป็นการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวอันจะน าไปสู่
ความร่วมมือทางด้าน
เศรษฐกิจ การค้า และ
สังคมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  

กอง
การศึกษา 

2 อุดหนุนโครงการเทศกาลงาน
ผลไม้และของดีกันทรลักษ์  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภค
ผลไม้จากเกษตรกรในพื้นที่และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิง
อนุรักษ์ตามยุทธศาสตร์จังหวัดศรี
สะเกษรวมถึงเป็นการส่งเสริมด้าน
การตลาดเปิดโอกาสให้เกษตรกร
ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซ้ือมีการเจรจา
ธุรกิจการเกษตร  

เทศกาลงานผลไม้และ
ของดีกันทรลักษ์  

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

เกษตรกรสวน
ผลไม้ได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
การบริโภคผลไม้จาก
เกษตรกรในพื้นที่และ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ในเชิงอนุรักษ์ตาม
ยุทธศาสตร์จังหวัด ศรี
สะเกษรวมถึงเป็นการ
ส่งเสริมด้านการตลาด
เปิดโอกาสให้เกษตรกร
ผู้ผลิตและกลุ่มผู้ซ้ือมี
การเจรจาธุรกิจ
การเกษตร  

กอง
การศึกษา 

3 โครงการขอรับงบประมาณ
อุดหนุนการเป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 47 (พ.ศ.2563) “ศรี
สะเกษเกมส์” และการแข่งขัน
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 
37 (พ.ศ.2564) “นครล าดวน
เกมส”์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็งรวม
ตลอดทั้งส่งเสริมและพัฒนาการ
กีฬาให้สู่ความเป็นเลิศ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

อุดหนุนให้แก่
คณะกรรมการกีฬา
จังหวัดศรีสะเกษ 

- - 150,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

- - ประชาชนได้รับ
ประโยชน์คิด
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพทีแ่ข็งแรงและ
มีจิตใจเข้มแข็งรวม
ตลอดทั้งส่งเสริมและ
พัฒนาการกีฬาให้สู่
ความเป็นเลิศ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 

กอง
การศึกษา 



 
 
2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 3  การสง่เสรมิภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติทีด่ี   
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาที ่ 6  การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความสงบเรยีบรอ้ย 
4.  ยทุธศาสตรว์ฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละหลกัธรรมอนัดีงาม เกดิประโยชนต์อ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการจดังานบุญตามประเพณี    

ทางศาสนา 
ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
หลักธรรมอันดีงาม 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงาน
ประเพณี เช่น วันวิ
สาขบูชา,วัน
เข้าพรรษา ออก
พรรษา งานบุญ
กฐิน ฯลฯ 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี เช่น 
วันวิสาขบูชา
,วันเข้าพรรษา 
ออกพรรษา 
งานบุญกฐิน 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจดังานบุญตามประเพณี
นิยม 

ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และ
หลักธรรมอันดีงาม 

ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดงาน
ประเพณี เช่นวัน
พ่อแห่งชาติ วันแม่
แห่งชาติ ฯลฯ 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดงาน
ประเพณี เช่น
วันพ่อ
แห่งชาติ วัน
แม่แห่งชาติ 
ฯลฯ 

กอง
การศึกษา 

 
 

แบบ ผ.02 



 
 
4.  ยทุธศาสตรว์ฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละหลกัธรรมอนัดีงาม เกดิประโยชนต์อ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการจดังานบุญตามประเพณีเอกลักษ์ท้องถิ่น 

กิจกรรม  
1.ประเพณีท าบญุโดนตา กระท าช่วง เดือน 10 
ของทุกปี  
2.ประเพณีท าบุญศาลปู่ตา กระท าช่วง เดือน 6 
ของทุกปี  
3.ประเพณีบญุบั้งไฟ กระท าช่วง เดือน 6 ของทุกปี 
4.การเล่นแมม่ด  
5.การร าผีฟ้า (ร าแถน) 

ส่งเสริม
สนับสนุน
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
หลักธรรมอันดี
งาม 

ประเพณีบุญ
โดนตา บญุบั้ง
ไฟ ฯลฯ 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนได้
ร่วมส่งเสรมิ
อนุรักษ์ 
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
หลักธรรมอัน
ดีงาม 

กอง
การศึกษา 

4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้และภูมิปญัญาและพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นประจ าต าบล  
กิจกรรม  
1.โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรกัการอ่าน  

เพื่อให้เป็น
แหล่งข้อมูล
พื้นฐานในการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ การรักษา 
เอกลักษ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จัดตั้งศูนย์
เรียนรู้และภูมิ
ปัญญาและ
พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นประจ า
ต าบล จ านวน 
1 แห่ง 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

30,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

มีแหล่งข้อมูล
พื้นฐานในการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้ การ
รักษา เอก
ลักษ์และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 



 
 
4.  ยทุธศาสตรว์ฒันธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณแีละหลกัธรรมอนัดีงาม เกดิประโยชนต์อ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม  
 1.8 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
5 อุดหนุนโครงการบ าเพ็ญประโยชน์และ

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่ออุดหนุนโครงการ
บ าเพ็ญประโยชน์และ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ท าการปกครอง
อ าเภอกันทร
ลักษ์เป็น
ผู้ด าเนินการ 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

10,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

อุดหนุน
โครงการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
ประเพณี
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

กอง
การศึกษา 

6 โครงการเทศกาลปีใหม่และงานกาชาด 
จังหวัดศรีสะเกษ  

เพื่ออุดหนุนกิจการ
โครงการเทศกาลปีใหม่
และงานกาชาด จังหวัดศรี
สะเกษ  

ที่ท าการ
ปกครองจังหวัด
ศรีสะเกษ 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

5,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

อุดหนุน
กิจการ
โครงการ
เทศกาลปีใหม่
และงาน
กาชาด 
จังหวัดศรีสะ
เกษ  

กอง
การศึกษา 

7 โครงการงานประเพณีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562-2565 
กิจกรรม 
-ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
-ประเพณีแซนโฏนตา 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
สนับสนุน อนุรักษ์
เอกลักษณ์ท้องถิ่นและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น งานบุญ
ประเพณีท้องถิ่น 

-ประเพณีแห่
เทียนพรรษา 
-ประเพณีแซน
โฏนตา 

- 200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชากร
ทั้งหมด 

การส่งเสริม
สนับสนุน 
อนุรักษ์
เอกลักษณ์
ท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น งาน
บุญประเพณี
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 



 
 
2.บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 3  การสง่เสรมิภมูคิุม้กนัทางสงัคมและคณุภาพชวีติทีด่ี   
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาที ่ 5  การพัฒนาโครงการพืน้ฐาน ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดลอ้มและเมอืงนา่อยู่ 
5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื  
 1.4 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษ 
เพื่อป้องกันควบคุมและ
แก้ไขปัญหาการก่อเกิด
มลพิษ 

หมู่ที่ 1 - 10 และ
หน่วยงานราชการ
ในเขตต าบลรุง 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

50,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ป้องกัน
ควบคุมและ
แก้ไขปัญหา
การก่อเกิด
มลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการเตาเผาขยะรักษา
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อป้องกันควบคุมและ
แก้ไขปัญหาการก่อเกิด
มลพิษ 

หมู่ที่ 1 - 10 และ
หน่วยงานราชการ
ในเขตต าบลรุง 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ป้องกัน
ควบคุมและ
แก้ไขปัญหา
การก่อเกิด
มลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการบริหารจัดการขยะมลู
ฝอยชุมชน “ต าบลรุงสะอาด” 

เพื่อป้องกันโรคและก าจัด
ขยะมูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

หมู่ที่ 1 - 10 และ
หน่วยงานราชการ
ในเขตต าบลรุง 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์คดิเป็น
ร้อยละ 100 
ของประชาชน
ทั้งหมด 

ป้องกันโรค
และก าจดัขยะ
มูลฝอยที่ถูก
สุขลักษณะ 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 

แบบ ผ.02 



 
 
5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื  
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า,ทด

น้ า,กักเก็บน้ า (Check dam) 
เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื่องในโอกาส
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา 

ล าห้วย คลอง 
หนอง น้ า ฯลฯ  
ในเขตต าบลรุง 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

500,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับประโยชน์
คิดเป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนในเขต
ต าบลรุงและ
ใกล้เคียงการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างยั่งยนื  
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการปลูกป่า การอนรุักษ์ 

พัฒนาปรับปรุงดิน,น้ า ต้นน้ า  
ล าธาร ปล่อยพันธุ์ปลา และการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล 

เพื่อให้ประชาชนหน่วยงาน 
ราชการในเขตต าบลรุงได้
ร่วมกันปลูกป่าพัฒนา
ปรับปรุงดิน,น้ า ต้นน้ า  
ล าธารเกดิจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

1.บริเวณโคกหิน 
หมู่ที่ 2  
2.หลังสนามกีฬา
ประจ าต าบล หมู่ที่ 
3  
3.การปลูกป่า
บริเวณทีส่าธารณะ
ประโยชน์ของ
หมู่บ้าน ม.1-10 
4.สถานท่ีราชการ 
5.ศาลาพักร้อน
บริเวณหนองขนา 
หมู่ที่ 6  

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

100,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้ประชาชน
หน่วยงาน 
ราชการในเขต
ต าบลรุงได้
ร่วมกันปลูกป่า
พัฒนาปรับปรุง
ดิน,น้ า ต้นน้ า 
ล าธารเกดิ
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

2 โครงการปักเสาคอนกรีตล้อมรั้ว
ลวดหนามอาคาร,สถานท่ี
สาธารณะประโยชน์  
กิจกรรม  
1.ก่อสร้างรั้วก าแพงคอนกรีต  
2.ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 
3.ก่อสร้างรั้วไม ้
4.ก่อสร้างรั้วเหล็ก 

เพื่อให้อาคาร,สถานท่ี
สาธารณะในเขตต าบลรุงมี
เสาคอนกรตี รั้วลวดหนาม
นามล้อมท่ีประโยชน์
ป้องกันพ้ืนท่ีที่เป็นรุง
สาธารณะประโยชน์ 

อาคาร,สถานท่ี,ที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ในเขต
ต าบลรุง ป่าช้า
สาธารณะ
ประโยชน์ หนองน้ า
สาธารณะ
ประโยชน ์

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

เพื่อให้อาคาร,
สถานท่ี
สาธารณะในเขต
ต าบลรุงมีเสา
คอนกรีต รั้วลวด
หนามนามล้อมท่ี
ประโยชน์
ป้องกันพ้ืนท่ีที่
เป็นรุงสาธารณะ
ประโยชน ์

 

 
 



 
 
5.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยนื  
 1.7 แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการจดัท าป่าชุมชนและ

ส ารวจท่ีดินสาธารณะประโยชน ์
เพื่อจัดท าป่าชุมชนเพื่อ
อนุรักษ์ จัดระบบการ
จัดการ การส ารวจแนวเขต 
การปักเสา ปักหมุด ป้าย
แสดงเขต รวมถึงการ
ด าเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

สาธารณะ
ประโยชน์ท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลรุง 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

200,000.- 
(งบ อบต.รุง) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์
คิดเป็นร้อย
ละ 100 
ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

จัดท าป่าชุมชน
เพื่ออนุรักษ์ 
จัดระบบการ
จัดการ การ
ส ารวจแนวเขต 
การปักเสา ปัก
หมุด ป้ายแสดง
เขต รวมถึงการ
ด าเนินการอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

รายละเอยีดโครงการพฒันา 
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

ส าหรบั โครงการทีเ่กนิศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 

ก. ยุทธศาตรจ์งัหวดัที ่ 1  การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้ึง่ตนเองและแข่งขนัได ้  
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั จดุมุง่หมายเพือ่การพฒันาที ่ 1  การยกระดบัเศรษฐกจิใหพ้ึง่ตนเองและแขง่ขนัได้ 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได ้
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
1 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม

ระหว่างต าบล บ้านรุง ม.1 ต.รุง 
เชื่อม บ้านช า ต.ช า อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ พิกัด 48 P UTM แกน
ราบ 04585 แกนตั้ง 16079  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
รายละเอียดรายการ
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด  

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

2 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม
ระหว่างต าบล บ้านตาทวด ม.3 ต.รุง 
เชื่อมบ้านตามลู ต.ช า อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ พิกัด 48 P UTM แกน
ราบ 04585 แกนตั้ง 10659 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
รายละเอียดรายการ
ตามแบบแปลนท่ี
ก าหนด  

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

2,000,000.- 
(งบ อบจ.) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

 

แบบ ผ.02/1 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได ้
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
3 โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. เชือ่ม

ระหว่างต าบล บ้านสมบูรณ์  ม.๒ 
ต.รุง เชื่อม บ้านทุง่ใหญ่ ต.ทุ่งใหญ่ 
อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ พิกัด 
๔๘P UTM แกนราบ ๐๔๕๘๗  
แกนตั้ง ๑๖๐๙๓ 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร 
รายละเอียดรายการ
ตามแบบแปลนที่
ก าหนด  

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

๒,๐๐๐,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บา้นตาทวด  ม.๓ 
ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
พิกัด ๔๘P UTM แกนราบ๐๔๕91 
แกนตั้ง ๑๖๐67 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 350.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร               
รายละเอียดรายการ
ตาม แบบแปลนที่
ก าหนด 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้าน บา้นหนองอุดม  
ม.๕ ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะ
เกษ พิกัด ๔๘P UTM แกนราบ
๐๔๖๐๗๔ แกนตั้ง ๑๖๐๒๐ 

เพือ่ให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง ๔.๐๐ เมตร  
ยาว 940.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร               
รายละเอียดรายการ
ตาม แบบแปลนที่
ก าหนด 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

 



 
 
3.  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหส้มดลุและแข่งขนัได้ 
 1.6 แผนงานอตุสาหกรรมการและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ 
ได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 
2565 
(บาท) 

 
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือม

ระหว่าง บ้านคลองทราย ม.7 ต.รงุ 
เชื่อมบ้านห้วยทิพย์ ม.6 ต.รุง  
อ.กันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ พิกัด 48 P UTM แกน
ราบ 0460096แกนตั้ง 1602620 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เชื่อมระหว่างต าบล 
กว้าง ๕.๐๐ เมตร  
ยาว 1,880.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร รายละเอียด
รายการตามแบบ
แปลนที่ก าหนด  

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

๑,๙๖๖,๐๐๐.- 
(งบ อบจ.) 

 

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์คดิ
เป็นร้อยละ 
100 ของ
ประชาชน
ทั้งหมด 

ประชาชนไดม้ี
ถนนส าหรับใช้
ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก
รวดเร็ว
ปลอดภัย 

อบจ. 
/อบต.รุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

บญัชคีรภุณัฑ ์
แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2561-2565) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลรงุ 
ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวดัที ่1 พฒันาศรสีะเกษใหเ้ปน็เมอืงนา่อยู่ 
ข. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. ในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ ยทุธศาสตรท์ี ่ 1.6 แนวทางการพฒันาสูค่วามเปน็เลศิ 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา อปท. ที่ 1 การพัฒนาศรสีะเกษเปน็เมอืงนา่อยู่ 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
1 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพื่อจัดหาตู้เหล็กเกบ็
แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง
ส าหรับงานส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้นๆ 10 ช่อง 
2) มีล้อเลื่อน  
3) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี 62 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 65 : จ านวน 2 หลัง) 

6,000 6,000 6,500 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เหล็กบาน
เล่ือนกระจกส าหรับงาน

ส านักงาน   
 

ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
1) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
2) บานเล่ือนกระจกสามารถเล่ือนไปมาได้  
3) ในตู้มีแผ่นชั้น 2 แผ่น สามารถปรับระดับได้
ตามต้องการ 
4) มีล้อเลื่อน  
5) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี 62 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 65 : จ านวน 2 หลัง) 

6,000 6,000 6,500 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

  แบบ ผ.03 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
3 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพื่อจัดหาตู้เหล็กเกบ็
แฟ้มเอกสาร 2 บานพับ 
ส าหรับงานส านักงาน  
 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพบั   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
2)  มี  ๒ ปานพับ 
3) มีล้อเลื่อน  
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี 62 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 65 : จ านวน 2 หลัง) 

6,000 6,000 6,500 30,000 30,000 ส านักงาน 
ปลัด 

4 
 
 
‘ 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโตะ๊ขาว
อเนกประสงค์ส าหรับใช้
งานของอบต. 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) หน้าโตะ๊ผิวเคลือบโพเมก้า 
2) หน้าโตะ๊ท าจากไม้อัด 
3) ปิดขอบหน้าโต๊ะดว้ยแผ่นความร้อน หนา 1 
มม. 
4) มีเหล็กคาดรับน้ าหนกัหนา้โต๊ะ 
5) ขาโตธะชุบโครเมี่ยม 
6) ขาโตะ๊พับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
(ปี 62 : จ านวน 10 ตัว) 
(ปี  63 : จ านวน 10 ตัว) 
(ปี  64 : จ านวน 10 ตัว) 
(ปี  65 : จ านวน 10 ตัว) 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
5 
 
 
 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโชว์ฟา 5 
ที่นั้ง ส าหรับรองรับแขก
และผู้มาใช้บริการของ
อบต. 

โชว์ฟา 5 ที่นั่ง จ านวน 2 ชุด เป็นเงิน    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  เป็นโชว์ฟา 5 ที่นั่ง   

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักงาน 
ปลัด 

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ
 

เพื่อจัดหาเครื่องขยาย
เสียง แบบลากจูง
ส าหรับใช้ในงาน อบต. 

เครื่องขยายเสียง  แบบลากจูง จ านวน ๑ เครื่อง   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ขนาดล าโพงไม่น้อยกว่า 15 นิว้ 
2) ก าลังขับไม่น้อยกวา่ 250 วัตต์ 
3) ไมค์ลอย 2 ตวั 
4) มี USB/SD เล่น MP3/FM พร้อมรีโมท
คอนโทรล 
5) สามารถบันทกึเสียงได้ 
6) มีล้อลากพร้อมมือจบัง่ายในการเคลื่อนย้าย 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 

 

7 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานส านักงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานส านกังาน (จอ
ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิว้)  จ านวน 1 เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
 
 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
8 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
เพื่อจัดหาเครื่องส ารอง
ไฟฟ้าส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
(ปี 61 จ านวน 1 เครื่อง) 
(ปี 62 จ านวน 2 เครื่อง) 

6,100 14,000 14,000 14,000 14,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 

 

9 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์
เลเซอร์/ชนิดขาวด า 
led ขาวด า (30 หน้า/
นาที)ส าหรับงาน
ส านักงาน 

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า (30 
หน้า/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 ส านักงาน 
ปลัด 

10 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทย ุ  
 

- เพื่อจัดหาสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์ตาม
โครงการติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบพลังงาน
แสงอาทิตย์บอกทาง
แยกบริเวณถนนทาง
แยกร่วม และในบริเวณ
ชุมชน  
- เพื่อการลดปัญหาการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน  
-ไฟถนนโซล่าเซลล์ 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์
บอกทางแยกบริเวณถนนทางแยกรว่ม และใน
บริเวณชุมชน จ านวน 3 จุด  ดังนี้  
จดุที ่1 สี่แยกบ้านโดนเอาว ์
จดุที ่2 สี่แยกบ้านรุง 
จดุที ่3 สี่แยกโรงเรียนเกษตรประชาตาทวด 
โดยมคีุณลกัษณะดงันี ้
1) มีดวงโคมไฟกระพริบเตือน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มิลลเิมตร 
2) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 10 
วัตต์ 
3) โคมผลิตจากโพลีคาร์บอกเนตคุณภาพดี 
แข็งแรงทนทาน 
4) บรรจุหลอดไฟชนิด LED จ านวนไมน่้อยกว่า 
170 LED สีเหลือง 
5) เสาขนาดสูง 3 เมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางไม่
น้อยกว่า 3 นิ้ว ท าจากเหลก็พ่นกันสนิม 
6) ไฟกระพริบเป็นระบบไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar sell) ไม่ต้องเดินสายไฟ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน 
ปลัด 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
11 

 

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง  
 

เพื่อจัดหาชุดดับเพลิง
ส าหรับใช้ในการ
ดับเพลิงเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน 

ชดุดบัเพลงิ จ านวน  5 ชดุ     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) เป็นชุดดับเพลิง 
2) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชัน้กันน้ า
ระบายอากาศและฉนวนกันความร้อน ซับใน
สามารถถอดออกจากกันได้  ประกอบดว้ยตัวเส้ือ 
และกางเกง ติดแถบสะท้อนแสง มกีระเป่าด้าน
หน้าที่ตัวเส้ือ 
3) มีถึงมือกันความร้อน  
4) มีหมวกที่มีกระจกหนา้  มาพร้อมผ้าคลุมต้น
คอด้านหลัง 
5) มีรองเท้าที่มีลักษณะดังนี้ 
   -  ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์  
   -  แผ่นฉนวนกันความร้อน   
   - พื้นเสริมเหล็กทั้งแผ่น  
   - พื้นส้นชนิดกันลื่น  
   - มีหูจับ 
   - แผ่นยางกันกระแทก     
6) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุมศีรษะ
หนาสองชั้น เย็บติดเป็นชั้นเดียว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 

 

12 แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน  
 

เพื่อจัดซื้อถังเก็บน้ าฝน
เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในการขาดแคลนน้ าใน
การรอุปโภค-บริโภค  

โครงการจัดซ้ือถังเก็บน้ าฝนเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนนในการขาดแคลนน้ าในการอปุโภค-
บริโภค จ านวน 5 ถัง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นถังไฟบอร์กลาดขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักงาน 
ปลัด 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบหลกั 2561 2562 2563 2564 2565 
13 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

ส านักงาน 
เพื่อจัดหาตู้เหล็กเกบ็
แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง 
ส าหรับงานส านักงาน 

ตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นตู้เหล็ก 4 ชั้นๆ 10 ช่อง 
2) มีล้อเลื่อน  
3) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี 62 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 63 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 64 : จ านวน 1 หลัง) 
(ปี 65 : จ านวน 2 หลัง) 

5,500 5,500 6,000 12,000 12,000 กอง 
การศึกษา 

14 
 
 
‘ 
 

แผนงานการศึกษา 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 
 

เพื่อจัดหาโตะ๊ขาว
อเนกประสงค์  

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) หน้าโตะ๊ผิวเคลือบโพเมก้า 
2) หน้าโตธ๊ท าจากไม้อัด 
3) ปิดขอบหน้าโต๊ะดว้ยแผ่นความร้อน หนา ๑ 
มม. 
4) มีเหล็กคาดรับน้ าหนกัหนา้โต๊ะ 
5) ขาโตะ๊ชุบโครเมี่ยม 
6) ขาโตะ๊พับได้และมีปุ่มปรับระดับ 
(ปี 62 : จ านวน 5 ตวั) 
(ปี 63 : จ านวน 5 ตวั) 
(ปี 64 : จ านวน 5 ตวั) 
(ปี 65 : จ านวน 5 ตวั) 
 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กอง 
การศึกษา 

15 แผนงานบริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์ดี
ไฟฟ้า เพื่อให้ในงาน
ส านักงาน  

เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง 
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1) เป็นเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า 
 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ส านักงาน 
ปลัด 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วตัถปุระสงค ์
เปา้หมาย 

(ผลผลติของครภุณัฑ)์ 
งบประมาณและทีผ่า่นมา หนว่ยงาน 

ทีร่บัผดิชอบ
หลกั 2561 2562 2563 2564 2565 

16 อุปกรณ์อ่านบัตร
อเนกประสงค์ 
(Smart Caed Reader) 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่ออ่านข้อมูลและ
เขียนข้อมูลในบัตร 
ประประชาชน 

สามารถอ่านและเขียนขอ้มูลในบัตรแบบ
อเนกประสงค์(Smart Caed Reader)  
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 7816 wfh 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

- 700 700 800 800 ส านักงาน 
ปลัด 

17 เครื่องอ่านคิวอาร์โคด้ 

 

ครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่ออ่านข้อมูลคิวอาโค๊ต สามารถอ่านข้อมูลคิวอาโค๊ต 
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบไร้สาย ได้ไกลถึง
100 เมตร  
• เทคโนโลยี Flashing LED พร้อมเสียง
สัญญานตอบรับ  
• สามารถชาร์จแบตเตอรี่ และใช้ได้นาน  
• สามารถอ่านได้ทั้ง บาร์โค้ด 1D และ 
2D คิวอาร์โค้ด 
• สามาถอ่านบาร์โค้ดผ่านจอ LCD ของ 
มือถือ หรอืหน้าจอคอมพวิเตอร์  
• ทนทานด้วยการออกแบบ ทนการ
กระแทก และ ผา่นการทดสอบการหล่น
ที่ 1.5 เมตร 

- 2,000 2,000 2,000 2,000 ส านักงาน 
ปลัด 

รวม  378,500.- 381,200.- 389,100.- 467,700.- 467,700.-  
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