
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แบบ ผ.02

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
ล่าห้วยถึงบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 1(ได้
จากประชาคมหมู่ ๑)

เพื อให้มีไฟฟ้า
ส่าหรับเครื องสูบน ่า

ยาว 500 เมตร      200,000   -   -   -   -  มีปริมาณน ่า
เข้าสระมากขึ น

ประชาชนไม่
ขาดแคลนน ่า

กองช่าง

2 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
(แสงสว่าง)ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1
 (ได้จากประชาคมหมู่ ๑)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 20 โคม   -      200,000   -   -   -  มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

3 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านและสนามกีฬา
ในหมู่บ้านซิน หมู่ 2 (ได้จาก
ประชาคมหมู่ ๒)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 20 โคม      200,000                -     -   -   -  มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
และติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะซอยบ้านนางดา หมู่ 
3(ได้จากประชาคมหมู่ ๓)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร   -      200,000   -   -   -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

งบประมาณ

200



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หย่อมหัวถนน หมู่ 4(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 4)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว500 เมตร   -                -        200,000      200,000      200,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

6 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ 
โคกประดู่ หมู่ 4(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 4)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 20 โคม      100,000      100,000                -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนายสอ หมู่ 4(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 4)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว500 เมตร   -      100,000                -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

8 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 5(ได้จาก
ประชาคม หมู่ 5 )

เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ยาว 300 เมตร      200,000                -                  -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

9 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6(ได้จาก
ประชาคม หมู่ 6 )

เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ยาว 300 เมตร      200,000                -                  -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

201



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 7(ได้จาก
ประชาคม หมู่ 7)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว 300 เมตร      200,000                -                  -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตฟ้าแรงต ่า
สนามกีฬาหมู่บ้าน หมู่ 8(ได้
จากประชาคมหมู่ 8)

เพื อให้มีไฟฟ้า 220
 โวลท์ ในการติดตั ง
ไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา

ยาว 500 เมตร      200,000                -                  -                  -                  -    มี
กระแสไฟฟ้า
ส่าหรับใช้กับ
หลอดไฟแสง
สว่าง

มีกระแสไฟเพื อ
จัดท่ากิจกรรม
ของสนามกีฬา
และสามารถใช้
กระแสไฟใน
การติดตั งไฟฟ้า
ส่องสว่าง

กองช่าง

12 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
สนามกีฬาหมู่บ้าน(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 8)

เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อออกก่าลัง
กาย

จ่านวน 20 โคม      200,000                -                  -                  -                  -    สนามกีฬามี
ไฟฟ้าสงสว่าง

มีกระแสไฟเพื อ
ติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่าง

กองช่าง

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 9(ได้จาก
ประชาคม หมู่ 9)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว 500 เมตร   -                -                  -        200,000      200,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

202



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

14 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ 10 (ได้จากประชาคมหมู่ 
๑0)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 18 โคม      200,000                -                  -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

15 โครงการติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านค้างพลู
เหนือ หมู่ 1(ได้จากประชาคม
หมู่ ๑)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 18 โคม   -      100,000  มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

16 โครงการติดตั งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านซินหมู่
 2 (ได้จากประชาคมหมู่ 2)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 10 โคม      100,000                -                  -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

17 โครงการติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
ถนนสายโนนไทย-หนองสรวง 
(ได้จากประชาคมหมู่ 3)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 20 โคม      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000  มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง/
หมวดการ

ทาง

18 โครงการติดตั งไฟฟ้าแรงต ่าและ
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 (ได้จาก
ประชาคมหมู่ 3)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร      100,000                -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

203



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
ฝ่ังโหงง หมู่ 3(ได้จาก
ประชาคมหมู่ ๓)

ยกระดับมาตรฐาน
ถนน

ยาว500 เมตร   -      200,000 จ่านวนถนนที 
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การเดินทาง

กองช่าง

20 โครงการติดตั งโคมไฟแสงสว่าง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ 4(
ได้จากประชาคมหมู่ 4)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 20 โคม   -      100,000                -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
ภายในหมู่บ้านหมู่ 4 (ได้จาก
ประชาคมหมู่ 4)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร   -      100,000                -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์

กองช่าง

22 โครงการขายเขตฟ้าแรงต ่า 
และ/หรือ ติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะบ้านหนองเขวา หมู่ 
5(ได้จากประชาคมหมู่ ๕)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร   -      100,000                -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ 5(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 5)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร      100,000                -                  -                  -                  -    ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

204



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าสาธารณะหมู่ 
6 (ได้จากประชาคมหมู่6)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ยาว250 เมตร   -   -      100,000      100,000      100,000  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า
พร้อมติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ   
(ได้จากประชาคมหมู่ 7)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและ
เพื อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่างเพื อความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร   -      100,000   -   -   -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

26 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
หมู่ บ้านหนองบัว-บ้านหนอง
ราง  (ได้จากประชาคมหมู่ 8)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 18 โคม      100,000   -   -   -   -  มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

27 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต ่า 
และ/หรือ ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
 ภายในหมู่บ้านโนนหินขาว หมู่
 9(ได้จากประชาคมหมู่ 9)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและให้มี
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื อ
ความปลอดภัยใน
การเดินทางของ
ประชาชน

ยาว250 เมตร      100,000   -   -   -   -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

205



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

28 โครงการติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 10(ได้จาก
ประชาคมหมู่ 10)

ให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
เพื อความปลอดภัย
ในการเดินทางของ
ประชาชน

จ่านวน 18 โคม      100,000   -                -                  -                  -    มีดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย
ในการเดินทาง

กองช่าง

29 โครงการต่อเติมและปรับปรุง
สนามกีฬาเยาวชน ม.3 บ้าน
ค้างพลูใต้(ได้จากประชาคม หมู่
 3)

เพื อมีสถานที ที 
พร้อมในการจัด
กิจกรรมด้านการกีฬา

ตามแบบ อบต.
ก่าหนด

  -   -   -      200,000      200,000  มีสถานที 
ออกก่าลังกาย

 ประชาชนมี
สถานที ออก
ก่าลังกาย

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้าน
หนองบัว(ได้จากประชาคมหมู่ 8)

เพื อมีสถานที 
ส่าหรับจัดกิจกรรม
ของหมู่บ้าน

ตามแบบ อบต.
ก่าหนด

  -      200,000   -   -   - มีอาคาร
อเนกประสงค์

ประชาชนมีเพื อ
มีสถานที 
ส่าหรับจัด
กิจกรรมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

31 โครงการติดตั งล้อมรั วลวด
หนามลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร(ได้จากประชาคมหมู่ 8)

เพื อป้องกันสัตว์
เลี ยงและผู้บุกรุก
สถานที 

ตามแบบ อบต.
ก่าหนด

  -                -        200,000                -                  -   มีล้อมรั วลวด
หนามลาน
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

สถานที มีความ
ปลอดภัยเพิ ม
มากขึ น

กองช่าง

32 โครงการต่อเติมอาคาร
เอนกประสงค์ (กองคลัง)

เพื อเก็บเอกสาร
และการเงิน

ตามแบบ อบต.
ก่าหนด

  -      200,000   -   -   - มีอาคาร
อเนกประสงค์

มีการจัดการ
ระบบ 5 ส ของ
เอกสาร

กองช่าง

33 โครงการอุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ 1 บ้านค้างพลูเหนือ (ได้
จากประชาคมหมู่ ๑)

เพื อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

อุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั งเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
ภายในพื นที ต่าบลค้าง
พลู(ตามแบบไฟฟ้าฯ
ก่าหนด)

  -      100,000   -   -   - ร้อยละ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

206



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

34 โครงการอุดหนุนขยายเขตพาดสาย
ดับพร้อมติดตั งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 
บ้านซิน(ได้จากประชาคมหมู่ 2)

เพื อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

อุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั งเสา
ไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างภายใน
พื นที ต่าบลค้างพลู(ตาม
แบบไฟฟ้าฯก่าหนด)

               -        100,000                -                  -                  -   ร้อยละ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

35 โครงการอุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ฝ่ังโหงง หมู่ 3(
ได้จากประชาคมหมู่ 3)

เพื อให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

  อุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั งเสา
ไฟฟ้าพร้อมโคม
ไฟส่องสว่างภายใน
พื นที ต่าบลค้างพลู(ตาม
แบบไฟฟ้าฯ)

  -      200,000   -   -   - ร้อยละ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื อให้
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

36 โครงการอุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 บ้าน
โนนหินขาว(ได้จากประชาคมหมู่
 9)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือนและเพื อให้มี
ไฟฟ้าแสงสว่างเพื อ
ความปลอดภัยในการ
เดินทางของประชาชน

  อุดหนุนขยายเขตพาด
สายดับไฟฟ้าสาธารณะ
และติดตั งเสาไฟฟ้า
พร้อมโคมไฟส่องสว่าง
ภายในพื นที ต่าบลค้าง
พลู(ตามแบบไฟฟ้าฯ
ก่าหนด)

  -      100,000   -   -   -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน/มี
ดวงโคมไฟ
แสงสว่าง
เพิ มขึ น

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 
เปอร์เซ็นต์และ
ได้รับความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง

กองช่าง

37 โครงการอุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าภายในหมู่บ้าน หมู่
 9 บ้านโนนหินขาว (ได้จาก
ประชาคมหมู่ 9)

เพื อให้มีไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

อุดหนุนขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต ่าภายใน
หมู่บ้าน(ตามแบบ
ไฟฟ้าฯก่าหนด)

  -      100,000   -   -   -  ประชาชนมี
ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ 
100 เปอร์เซ็นต์

กองช่าง

207



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอโนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที  2

1)เพื ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคด่าเนิน
โครงการให้ความส่องสว่าง
ในพื นที                  2) 
เพื อป้องกันเป็นจุดเสี ยง
การเกิดอาชญากรรมทุก
ชนิดในพื นที   3)เพื อให้ผู้
สัญจรไปมามีความสะดวก
และปลอดภัย

ด่าเนินการติดตั ง
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
 20 จุด/ครั ง/ปี

  -   200,000   200,000   200,000   200,000  ผลการด่าเนิน
โครงการฯ
จ่านวนครั ง
ต่อปี, ร้อยละ
 100 ของผล
ด่าเนินงาน

ประชาชนใน
หมู่ที  2 มีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 
และมีคุณภาพ
ชีวิตที ดีเพิ มขึ น

กองช่าง+
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อ่าเภอโนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการติดตั งโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง หมู่ที  6

1)เพื ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคด่าเนิน
โครงการให้ความส่องสว่าง
ในพื นที                      
 2) เพื อป้องกันเป็นจุด
เสี ยงการเกิดอาชญากรรม
ทุกชนิดในพื นที   3)
เพื อให้ผู้สัญจรไปมามี
ความสะดวกและปลอดภัย

ด่าเนินการติดตั ง
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง
 10 จุด/ครั ง/ปี

  -   100,000   100,000   100,000   100,000  ผลการด่าเนิน
โครงการฯ
จ่านวนครั ง
ต่อปี, ร้อยละ
 100 ของผล
ด่าเนินงาน

ประชาชนใน
หมู่ที  6 มีไฟฟ้า
ใช้เพียงพอ 
และมีคุณภาพ
ชีวิตที ดีเพิ มขึ น

กองช่าง+
การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค

40 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที 1

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

41 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าและติดตั งไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะซอยบ้านนางดา หมู่ 3

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

42 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง โคกประดู่ หมู่ 4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

209



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

43 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่าง ซอยบ้านนายสอ หมู่ 4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

44 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการติดตังโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้านค้างพลู
เหนือ หมู่ 1

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

45 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการติดตั งไฟฟ้าแสง
สว่างถนนสายโนนไทย-หนอง
สรวง

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

210



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

46 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า ฝ่ังโหงง หมู่ 3

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

47 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการติดตั งโคมไฟ
แสงสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

48 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าภายในหมู่บ้านหมู่ 4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

211



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

49 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขายเขตฟ้าแรง
ต ่า และ/หรือ ติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะบ้านหนองเขวา หมู่ 5

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,    2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

50 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะ

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

51 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะซอยบ้านนายสอ หมู่ 4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
   เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

212



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

52 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
และไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
ภายในหมู่ที  9

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

53 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที  1

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   100,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

54 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที  2

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   100,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

55 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที  9

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   100,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

56 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตพาด
สายดับพร้อมติดตั งดวงโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ังโหงง 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที  3

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

57 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า  หมู่ที  9

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
 เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

214



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

58 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  2

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,     2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
เชิงคุณภาพ: การไฟฟ้า
ฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

59 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  3

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

60 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  4

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

61 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  4 จากบ้านนายสุเทพถึง
บ้านนางจรัส

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

62 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  4 บริเวณแยกบ้านนางทอง
โรม

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

63 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  5 บริเวณจากซอยสามถึง
หนองขาม

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

216



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

64 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  5 บริเวณจากลานตากไปถึง
ประปาหมู่บ้าน

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
    เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

65 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  6

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

66 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  7

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

67 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  9

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
    เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

68 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างรายทางภายในหมู่บ้าน หมู่
 ที  10

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,  2)เพื อ
พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง

69 เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทยเพื อ
ด่าเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าพร้อมติดตั งไฟฟ้าส่อง
สว่างครัวเรือนที ไม่มีไฟฟ้าใช้
ภายในหมู่บ้าน หมู่ ที  10

1)เพื อสนับสนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยเพื อด่าเนิน
โครงการฯ,              
 2)เพื อพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานระบบ
สาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า

เชิงปริมาณ: เงิน
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอโนนไทย
ด่าเนินโครงการฯ        
  เชิงคุณภาพ: การ
ไฟฟ้าฯ ด่าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ที ก่าหนด

  -   -   200,000   -   -  ผลการ
ด่าเนินการ
กิจกรรม 
บรรลุตาม
เป้าประสงค์
คิดเป็นร้อยละ
 100 ของที 
ก่าหนด
(จ่านวนเงินที 
อุดหนุน)

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ่าเภอ
โนนไทยได้รับ
อุดหนุน
ด่าเนินการตาม
เป้าประสงค์

กองช่าง
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (kpi) คาดว่า รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) จะได้รับ หลัก

งบประมาณ

2,400,000  2,700,000  6,600,000  1,100,000  1,100,000  

16           20           36           7             7             รวมโครงการ

รวม

219



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 1 1

1 1

1 1

28 1 1

จ านวนโครงการ

220



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

1 1 1 1

1 1 1

29 1 1

1 1

1

221



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

1 1

30 1 1

1 1

1 1 1

222



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

31 1 1

1 1

1 1

32 1 1 1 1 1 1

1 1

223



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

1 1

1 1

33 1 1

1 1

1 1

224



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

34 1 1 1 1

1 1

1 1

35 1 1

225



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

1 1

ท าขอ้บญัญติั

3เดมิ01-1.2 1 1

3เดมิ01-1.2 1

3เดมิ01-1.2 1

3เดมิ01-1.2 1

ท าขอ้บญัญติั 3เดมิผ02-1.2 1

226



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

3เดมิผ02-1.2 1

ท าขอ้บญัญติั 3เดมิผ02-1.2 1

ท าขอ้บญัญติั 3เดมิผ02-1.2 1

ท าขอ้บญัญติั 3เดมิผ02-1.2 1

227



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

4เดิมผ02-1.2 1 1 1 1

4เดิมผ02-1.3 1 1 1 1

6ผ02-1 1

228



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

229



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

230



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

231



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

232



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

233



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

234



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

235



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

236



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

237



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

6ผ02-1 1

238



2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จ านวนโครงการ

16             20             36       7         7         
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