
68

แบบ ผ.01

                      รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน   งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 100,000 3 300,000 1 41,000 1 100,000 7 741,000

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 77    11,111,500 97     9,401,645 15      1,271,200 16      1,477,400 27     2,375,000 232 25,636,745

1.3 แผนงานการเกษตร 1 400,000 3 999,600 1 100,000 -       -              3       590,000 8 2,089,600

รวม 79 11,711,500 101 10,501,245 19 1,671,200 17 1,518,400 31 3,065,000 247 28,467,345

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยูดีมีสุข

2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 8 430,000 8 495000 10 545,000 10 545000 10 545,000 46 2,560,000

2.2 แผนงานสาธารณสุข 3 230,000 3 139,572 4 270,000 4 270,000 4 270,000 18 1,179,572

2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 13,812,000 4 13,910,000 4 15,340,000 4 16,854,000 4 18,488,000 19 78,404,000

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 100,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 1 70,000 5 380,000

2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 4 240,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 4 120,000 20 720,000

2.6 แผนงานงบกลาง 1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 1 140,000 5 700,000

รวม 20 14,952,000 21 14,874,572 24 16,485,000 24 17,999,000 24 19,633,000 113 83,943,572

ป 2562 ป 2563 ป 2564

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

ป 2565

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 ป 2561
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                      รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน   งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.1 แผนงานการเกษตร 1 10,000 1 10,000 1 20,000 1 20,000 1 20,000 5 80,000

3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -      -             1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 400,000

รวม 1 10,000 2 110,000 2 120,000 2 120,000 2 120,000 9 480,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานการศึกษา 4 2,080,000 6 3,206,583 6 3,453,280 6 3,453,280 6 3,453,280 28 15,646,423

4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             1 60,000 10 388,000 5 571,000 4 300,000 20 1,319,000

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 140,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 2 60,000 10 380,000

รวม 6 2,220,000 9 3,326,583 18 3,901,280 13 4,084,280 12 3,813,280 58 17,345,423

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 20,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 360,000

รวม 1 100,000 1 20,000 2 80,000 2 80,000 2 80,000 8 360,000

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารจัดการองคกรที่ดีมีประสิทธิภาพ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 5 700,000 7 585,000 6 200,000 6 200,000 6 200,000 30 1,885,000

6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -      -            1 500,000 -       -              -       -             1 500,000

6.3 แผนงานเคหะและชุมชน -      -             -      -            2 600,000 -       -              -       -             2 600,000

รวม 5 700,000 7 585,000 9 1,300,000 6 200,000 6 200,000 33 2,985,000

รวมทั้งสิ้น 112 29,693,500 141 29,417,400 74 23,557,480 64 24,001,680 77 26,911,280 468 133,581,340

 ป 2561 ป 2563 ป 2565ป 2562 ป 2564
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แบบ ผ.01

                      รวม 5 ป

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน   งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -      -            14 70,284,000 13 34,110,000 11 10,578,000 38 114,972,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน -      -             -      -            1 300,000 5 3,025,000 3 2,270,000 9 5,595,000

1.3 แผนงานการเกษตร -      -             -      -            -      -              10 12,250,000 3 2,800,000 13 15,050,000

รวม -     -            -     -            15 70,584,000 28 49,385,000 17 15,648,000 60 135,617,000

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -      -             -      -            1 1,700,000 -       -              -       -             1 1,700,000

รวม -      -             -      -            1 1,700,000 -       -              -       -             1 1,700,000

รวมทั้งสิ้น 0 0 0 0 16 72,284,000 28 49,385,000 17 15,648,000 61 137,317,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
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แบบ ผ.01

                      รวม 5 ป

แผนงาน จํานวน งบประมาณ จํานวน   งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน -      -             -      -            2 20,000 -       -              -       -             2 20,000

รวมทั้งสิ้น -         -                -         -               2 20,000 -          -                -         -                2 20,000

บัญชีสรุปครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2565
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางวางทอเหลี่ยมขามคลองจาน

 จากถนนขางรานขายหมูกระทะ 

(ขางคลองจาน)  บานกอก  หมูที่ 1  

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางวางทอเหลี่ยม

ขามคลองจาน และใหการ

ระบายน้ํา สะดวก ลด

ปญหาน้ํา     ทวมขัง

โดยทําการกอสรางทอลอด

เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

สองชอง ขนาดความกวาง 1.30 

เมตร สูง 1.20  เมตร ยาว 3 

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก ทล.

001/2562

100,000     กอสรางวาง     

 ทอเหลี่ยมขาม

คลองจาน จํานวน 

   1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ลดปญหาน้ํา   

ทวมขังในพื้นที่ 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

กองชาง 

(เสนอโดย  

หมูที่  1 )

2 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต      

เสริมเหล็ก ชวงศาลเจาพอ          

ขุนณรินทรสงคราม บานมะเกลือ   

หมูที่ 13 ตําบลบานกอก              

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่

 และสามารถระบายน้ําได

สะดวก

โดยทําการ กอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 27 เมตร ยาว 25

 เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ท.2-03

100,000 มีรางระบายน้ํา 

จํานวน 1 แหง/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

มีรางระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก และลด

ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 13  )

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

 --------------------------------
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีต      

เสริมเหล็กรูปตัวยูภายในหมูบาน 

จากบานนายเชิดชาย  ภิรมยใส - 

บานนายคําพัน ชัยตลาด             

บานสําโรงทุง  หมูที่  4                 

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางรางระบายน้ํา

คอนกรีตเสริมเหล็กในพื้นที่

 และสามารถระบายน้ําได

สะดวก

โดยทําการ กอสรางรางระบาย

น้ํารูปตัวยู ขนาดกวาง 0.70  

เมตร  ยาว  27  เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ     

    1  ปาย กอสรางตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง       

   ท.2-13

100,000 มีรางระบายน้ํา 

จํานวน 1 แหง/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

มีรางระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก และลด

ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง 

(เสนอโดย  

หมูที่ 4  )

4 ปรับปรุงแนวทอระบายน้ําคอนกรีต 

จากบานนายอุทร-ถนนลาดยาง

สายทางหลวงชนบท เลขที่ 2170 

บานมะเกลือ  หมูที่ 6                    

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส       

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ําคอนกรีตในพื้นที่

และใหการระบายน้ํา 

สะดวก ลดปญหาน้ําทวมขัง

โดยทําการ วางบอพักน้ําทิ้ง

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จํานวน 1 จุด จํานวน 1 บอ และ

วางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาดสนผาศูนยกลาง 1.00 

เมตร 1 จุด จํานวน 10 ทอน รวม

 10 ทอนและทําการยาแนว

รอยตอทอ คสล. ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ อ.001/2562

41,000 ปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ํา จํานวน 

 1 แหง /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

    ลดปญหาน้ํา    

  ทวมขังในพื้นที่ 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

กองชาง 

(เสนอโดย  

หมูที่ 6 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางวางทอเหลี่ยมขาม          

หวยวังกะพี้ บริเวณนานายอาด      

เตื่อยโยชน  บานสําโรงทุง           

หมูที่ 4  ตําบลบานกอก              

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางวางทอเหลี่ยม

ขามหวยวังกะพี้ และให

การระบายน้ํา สะดวก ลด

ปญหา        น้ําทวมขัง

โดยทําการกอสรางเปนทอลอด

เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด

สองชอง ขนาดความกวาง 1.30 

เมตร สูง 1.20  เมตร  ยาว 3.00 

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบอบต.บานกอก เลขที่        

ทล.002/2562

100,000 กอสรางวางทอ

เหลี่ยมขามคลอง

จาน จํานวน 1 แหง

 /ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ลดปญหาน้ําทวม

ขังในพื้นที่ 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 4 )

6 วางทอระบายน้ํา เพื่อใหระบายน้ําได วางทอระบายน้ํา 200,000 รอยละ 80 ของ ลดปญหา กองชาง

สายบานนายณรงค ทองจํารูญ -     

   สระใหม หมูที่ 3

สะดวกขึ้น ขนาด 100 ซม. ยาว 12 เมตร พื้นที่ที่น้ําทวม

ลดลง และรอยละ 

80 ประชาชนพึง

พอใจ

น้ําทวมขังสะดวก

ในการสัญจร

(เสนอโดย   

หมูที่  3 )

7 กอสรางรางระบายน้ํา เพื่อใหการระบายน้ํา โดยทําการกอสราง 100,000 ความยาว ลดปญหา กองชาง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ชวงบาน       

นายสามารถ  มาภักดี -             

บานนายสงา โฮตา (ถนนภายใน

หมูบานมะเกลือ หมูที่ 6)

สะดวกขึ้น ลดปญหา     

น้ําทวมขัง เพิ่มพื้นที่       

รางระบายน้ํา

รางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 0.70 เมตร  

ยาว 27 เมตร (ตามแบบ

กรมการปกครอง ท2-13 

กําหนด)

รางระบายน้ํา

เพิ่มขึ้น 27 เมตร 

และประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

น้ําทวมขังมีระบบ

การระบายน้ําเสีย

ที่ดีขึ้น และการ

สัญจรไป มา

สะดวก มีความ

ปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 6)



75

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายมัสยิดตอจาก

เดิม - ถนนอางเก็บน้ํา บานกอก  

หมูที่ 2  ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

34.50  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ -  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก ท.23/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่  2 )

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายสระใหม -      

บานนายณรงค ทองจํารูญ          

บานโนนทอง   หมูที่ 3               

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส       

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.90 เมตร ยาว 

28.50  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก  

ไมนอยกวา 139.65 ตารางเมตร

 พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง

 กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ 1  

ปาย กอสรางตามแบบอบต.

บานกอก ท.23/2562

81,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  3 )



76

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาบาน         

นายสมจิต  สงกอก - เมรุบานหลุบ

งิ้ว (ชวงแรก) บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5  

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส     

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก ท.001/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  5 )

4 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบาน       

นางชอบุปผา - บานนางสาวลําไพ 

บานมะเกลือ  หมูที่ 6                   

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 

27.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 82.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก เลขที่ ท.26/2562

48,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  6  )



77

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบานนางนี  

โมสา - บานนายออน นอยวิเศษ 

(ชวงที่ 2) บานมะเกลือ  หมูที่ 6  

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 2.60 เมตร ยาว 

17.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 45.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ พรอมวาง

ทอ คสล. ขนาด ศก. 0.40 เมตร

 จํานวน 28 ทอน เพื่อระบายน้ํา

 พรอมยาแนวทอติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก เลขที่ ท.27/2562

52,200 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 6 )



78

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานชํานาญ  

พงษอุดม - บานนางแวน            

บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7            

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 11 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพี้น

ที่คอนกรีตเหล็กไมนอยกวา 55 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรังไหล

ทางสองขาง กวางตามสภาพ

พื้นที่ ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่ ท.

004/2562

32,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่ 7 )

7 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาบานนาย

สัมฤทธิ์ มุงพันกลาง - อางเก็บน้ํา

หวยหิน (ชวงที่ 3) บานสระสี่เหลี่ยม 

 หมูที่ 7  ตําบลบานกอก             

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

29.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 55 ตารางเมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทางสองขาง กวาง

ตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

68,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่  7 )



79

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบาน              

นายสมศักดิ์  ชาวบัวใหญ -         

บานนายบุญ บุตรแสน               

บานโนนสะอาด  หมูที่ 8             

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.011/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่  8 )

9 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบาน        

นายประจวบ  พุดตาน -              

บานนายสุชาติ  สงสนธิ  (ชวงที่ 1)  

 บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9         

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ - ปาย

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่  9 )



80

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบาน         

นายสุดใจ  แดงวิชัย - บานนางผัน  

ยอยฉิมพลี บานโนนทอง หมูที่ 11   

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

31.20 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 156 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.021/2562

90,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  11  )

11 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายซอยรวมใจ 7   

ตอจากถนนคอนกรีตเดิม (ชวงที่ 2) 

บานกอก  หมูที่ 12  ตําบลบานกอก 

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  

57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา   171.00 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก เลขที่ ท.27/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  12 )



81

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาตาชั่ง -     

สระใหญ (ชวงที่ 2) บานสระสี่เหลี่ยม

  หมูที่ 14  ตําบลบานกอก              

    อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  14 )

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนางสมหวัง 

เหิงขุนทด - บานนางขนิษฐา        

งามสันเทียะ บานหนองไผ หมูที่ 15 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 35

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 175 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 ท.010/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่  15 )



82

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายนานายลอง -สามแยก

เต็งเตี้ย (ชวงที่ 1) บานดงผาสุข       

   หมูที่ 16 ตําบลบานกอก            

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจร  ไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว 280 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจร กวาง 5.00 เมตร ยาว

 280 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมวางทอคอนกรีต ขนาด 

ศก. 0.40 รวม 16 ทอน พรอม

ยาแนวทอ ความสูงตามคาระดับ

 BM. พรอมเกลี่ยปรับแตงผิว

จราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่        ถ.003/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 16 )

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายแยกศาลเจาพอ

คําแหง - ถนนโนนทองทาชาง     

(ชวงที่ 1) บานโนนทอง หมูที่ 17 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.60 เมตร ยาว 37 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 170.20 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.015/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่ 17 )



83

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

สายเลียบคลองจาน หลังฉางพริก 

บานกอก  หมูที่ 1 ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตรในพี้นที่ใหใช

งานไดดี และประชาชน

สัญจรไปมา สะดวกและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

เลียบคลองจาน หลังฉางพริก

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 360 เมตร ทําการลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 

360 เมตรร หนา 0.20 เมตร 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ  1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่ ถ.

016/2562

32,400 ปรับปรุงถนน

ลูกรังสายเลียง

คลองจาน จํานวน 

    1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

มีถนนที่ไดรับการ

ปรับปรุง 

ประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 1 )

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบานนาย

บริจาค  - ฟารมไก บานกอก  หมูที่ 

2  ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

34.50  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 ท.24/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 2 )



84

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร  

สายบุหัวโสก - หวยขา  บานโนน

ทอง  หมูที่ 3 ตําบลบานกอก         

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 443 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 443 เมตร หนา 0.10 

เมตร พรอมวางทอ คอนกรีต 

ขนาด ศก. ๐.๔๐ รวม 14  ทอน

 พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ ๑ ปาย

 ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ถ.20/2562

100,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 3 )

19 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบานนางสําลี

  ชัยพงษ - บานนางชาตรี   จารนัย

 บานสําโรงทุง หมูที่ 4 ตําบลบาน

กอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3 เมตร ยาว 58  

เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 

174 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด เลขที่

 ท.25/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่  4  )



85

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาบาน        

นายสมจิต  สงกอก - เมรุบาน     

หลุบงิ้ว (ชวงสอง) บานหลุบงิ้ว       

หมูที่ 5 ตําบลบานกอก              

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก ท.003/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  5  )

21 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาบาน        

นายสัมฤทธิ์ มุงพันกลาง -            

อางเก็บน้ําหวยหิน (ชวงที่ 4)        

บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 7             

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส      

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.005/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 7 )



86

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

22 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนายออน  

บังศรี - อางเก็บน้ํา บานโนนสะอาด 

 หมูที่ 8 ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 41 

เมตร หนา 0.15 เมตร และวาง

ทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กขนาด ศก.0.40 เมตร  1 

จุด จํานวน 6 ทอน และยาแนว

รอยตอทอ คสล.หรือพื้นที่

คอนกรีตเสริมเหล็กไมนอยกวา 

164 ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.012/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  8  )



87

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

23 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบานนาย

ประจวบ  พุดตาน - บานนายสุชาติ 

 สงสนธิ  (ชวงที่ 2) บานทุงสวาง

พัฒนา หมูที่ 9 ตําบลบานกอก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ - ปาย

 กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก ท.      /2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 9 )

24 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนายอภิสิทธิ์

 - บานนายคําพวง (ชวงที่ 1)          

 บานคงคาลอม หมูที่ 10                

  ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

     จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.019/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  10  )



88

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

25 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ภายในหมูบาน สายจากบานนายฉวี 

 ทองจํารูญ - บานนางบัวเรียน       

 ทองจํารูญ บานโนนทอง หมูที่ 11    

  ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว 26 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 78 ตารางเมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทางสองขาง กวาง

ตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.022/02562

45,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 11  )

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายซอยรวมใจ 7   

ตอจากถนนคอนกรีตเดิม (ชวงที่ 4) 

บานกอก  หมูที่ 12  ตําบลบานกอก 

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  

57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา   171.00 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก เลขที่ ท.28/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 12 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

สายไรนายทวี  สิงหลา - ไรนางราตรี

  นอยวิเศษ บานมะเกลือ หมูที่ 13 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส          

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 450 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ความสูงตามคาระดับ BM. 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ         1 ปาย ปรับปรุง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่ 

ถ.013/2562

100,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  13 )

28 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนายสมศักดิ์

 - ไรนางสํารวย (ชวงที่ 1)            

บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 14         

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส         

     จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.008/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 14 )



90

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

29 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานหนองไผ -          

บานดอนเปลา ตําบลรังงาม            

 อําเภอเนินสงา(ชวงที่ 1)               

 บานหนองไผ  หมูที่ 15                 

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส        

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจร      ไปมา

 สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 350 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร

 ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ถ.006/2562

100,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน/ 

ประชาชนมีระดับ 

 ความพึงพอใจ   

ไมนอยกวารอยละ

 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  15 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายนานายลอง - สามแยก

เต็งเตี้ย (ชวงที่ 2) บานดงผาสุข       

      หมูที่ 16 ตําบลบานกอก           

     อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 280 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 

เมตร พรอมวางทอ คอนกรีต 

ขนาด ศก. 0.40 รวม 16 ทอน 

พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่      ถ.004/2562

100,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  16  )

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายแยกศาลเจาพอ

คําแหง - ถนนโนนทองทาชาง        

(ชวงที่ 2) บานโนนทอง หมูที่ 17     

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส      

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.60 เมตร ยาว 37 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 170.20 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  17  )



92

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

32 ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมูบาน

ซอยบานนายปน  ชาติเศษ  บาน

กอก  หมูที่ 2 ตําบลบานกอก         

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 95 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจร กวาง 3.00 เมตร ยาว

 95 เมตร หนา 0.20 เมตร 

ความสูงตามคาระดับ BM.  

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1  ปาย  ปรับปรุงตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่ ถ.

017/2562

20,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่  2  )

33 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายถนนโรงเรียน

บานมะเกลือโนนทอง  -                

   บานนายบุญธรรม  รังสิโย           

   บานโนนทอง   หมูที่ 3               

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส         

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.50 เมตร ยาว 50

 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 175 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก     ท.24/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 3  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

34 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายหนาบาน         

นางหนูนิต  ชาติเผือก (เชื่อมตอจาก

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม)     

บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลบานกอก  

   อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 15 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 60 ตารางเมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทางสองขาง กวาง

ตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก ท.001/2562

35,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  5  )

35 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายลําหวยลําคันฉู จาก

สะพานวังระเริง -                  

บล็อคคอนเวิรส บานมะเกลือ        

หมูที่ 6 ตําบลบานกอก                

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 388 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 388 เมตร หนา 0.10 

เมตร พรอมวางทอคอนกรีต 

ขนาด ศก. 0.40 รวม 14  ทอน 

พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  1  ปาย

 ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่        ถ.21/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่  6  )



94

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

36 ซอมแซมถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานสระสี่เหลี่ยม - 

บานหนองไผ (บานสระสี่เหลี่ยม      

 หมูที่ 7 ) ตําบลบานกอก               

      อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ซอมแซมถนนลูกรัง

เดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 3,000 เมตร ใหทํา

การลงลูกรังผิวจราจรเฉพาะใน

เขตบานสระสี่เหลี่ยมและชวงที่

ชํารุดเสียหายใหใชการไดเปน

ปกติ ปริมาตรลูกรัง 500 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรเรียบ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ     

    1 ปาย ซอมแซมตามแบบ 

อบต.บานกอก เลขที่ ถ.

002/2562

100,000 มีการซอมแซม

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 แหง/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ซอมแซมถนน

ลูกรังใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่   7 )



95

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

37 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบานนาย

สมพงศ เวหน - บานโนนสะอาด  

หมูที่ 8 ตําบลบานกอก                 

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 365 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

365 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด ศก. 0.40 

เมตร จํานวน 2 จุดๆละ    6 

ทอน และยาแนวรอยตอทอ 

คสล. และติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ    1 

ปาย กอสรางตามแบบ อบต.

บานกอก เลขที่ ถ.010/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่  8 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

38 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายจากบานนาย

ประจวบ  พุดตาน - บานนายสุชาติ 

 สงสนธิ  (ชวงที่ 3) บานทุงสวาง

พัฒนา หมูที่ 9                        

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส          

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ - ปาย

 กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก ท.      /2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่   9 )

39 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนายอภิสิทธิ์

 - บานนายคําพวง (ชวงที่ 2)        

บานคงคาลอม หมูที่ 10               

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.020/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย     

 หมูที่  10  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

40 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายหนองหมาใน - บานโนนทอง - 

บานตลาด  บานโนนทอง หมูที่ 11 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจร      ไปมา

 สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

เดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 660 เมตร ใหทําการ

ลงลูกรังผิวจราจร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 660 เมตร ปริมาตร

ลูกรัง 198 ลูกบาศกเมตร ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ     

   1 ปาย ปรับปรุงตามแบบ 

อบต.บานกอก เลขที่ ถ.

015/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่  11  )

41 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายซอยรวมใจ 7   

ตอจากถนนคอนกรีตเดิม (ชวงที่ 5) 

บานกอก  หมูที่ 12  ตําบลบานกอก 

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 3.00 เมตร ยาว  

57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา   171.00 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1  ปาย

 กอสรางตามแบบอบต.บาน

กอก เลขที่ ท.29/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 12 )



98

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายบานนางจู -     

 สามแยก บานมะเกลือ หมูที่ 13     

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 2.50 เมตร ยาว 11 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 27.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.018/2562

16,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 13  )

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  สายบานนาย

สมศักดิ์ - ไรนางสํารวย (ชวงที่ 2)    

        บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 14     

      ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส   

   จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 ท.009/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย     

 หมูที่ 14 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

44 ซอมแซมถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานหนองไผ -        

บานสระสี่เหลี่ยม (บานหนองไผ     

หมูที่ 15)    ตําบลบานกอก            

  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมแซมถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ซอมแซมถนนลูกรัง

เดิมขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 3,000เมตร ใหทํา

การลงลูกรังผิวจราจร เฉพาะใน

เขตบานหนองไผและชวงที่ชํารุด

เสียหายใหใชการไดเปนปกติ 

ปริมาตรลูกรัง 500 ลูกบาศก

เมตร พรอมเกลี่ยปรับแตงผิว

จราจรเรียบ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ซอมแซมตามแบบ                  

   อบต.บานกอก เลขที่            

     ถ.007/2562

100,000 มีการซอมแซม

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 แหง/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ซอมแซมถนน

ลูกรังใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 15  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

45 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานดงผาสุข -           

    บานสระสี่เหลี่ยม (บานดงผาสุข 

หมูที่ 16) ตําบลบานกอก                

  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ วางทอระบายน้ํา 

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จํานวน 1 จุด จํานวน 8 ทอน 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร  

จํานวน 4 จุด จํานวน 8 ทอน 

รวม 32 ทอน และทําการยา

แนวรอยตอทอ คสล. พรอมลง

ลูกรังผิวจราจรจํานวน 95 

ลูกบาศกเมตร และเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรเรียบ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 

ปาย ปรับปรุงตามแบบ อบต.

บานกอก เลขที่ ถ.005/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 16 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

46 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายแยกศาลเจาพอ

คําแหง - ถนนโนนทองทาชาง      

(ชวงที่ 3) บานโนนทอง หมูที่ 17     

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส       

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.60 เมตร ยาว 37 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 170.20 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 ท.017/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 17)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

47 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน  สายถนนตัดใหม             

บานนายสงกรานต - ถนนอางเก็บ

น้ํา บานกอก  หมูที่ 2 ตําบลบาน

กอก  อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร

 ยาว  230  เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.20 

เมตร ความสูงตามคาระดับ BM.

 พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

พรอมวางทอ คอนกรีต ขนาด 

ศก. 0.40 เมตร จํานวน 1 แถวๆ

ละ  6 ทอน  รวม 6 ทอน  

พรอมยาแนวทอ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

 ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ถ.018/2562

80,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 2  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

48 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  สายกลางหมูบาน

เชื่อมตอจากถนน คสล.เดิม -         

  วัดโนนสะอาด บานโนนสะอาด      

 หมูที่ 8 ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 35

 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 175 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.013/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 8 )

49 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายไรนายบุญ  รัตนวิชัย -            

ไรนายสมศรี ลายภูคํา บานมะเกลือ

 หมูที่ 13 ตําบลบานกอก               

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 450 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร

 ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ความสูงตามคาระดับ BM. 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ      1 ปาย ปรับปรุง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่ 

ถ.011/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 13 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

50 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน  สายบานหนองไผ -          

เขตติดตอบานโกรกตาแปน        

(ตําบลรังงาม อําเภอเนินสงา)       

บานหนองไผ  หมูที่ 15                  

    ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

เดิม ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 680 เมตร ใหทําการ

ลงลูกรังผิวจราจรเสริมผิวจราจร

 กวาง 5.00 เมตร ยาว 680 

เมตรปริมาตรลูกรัง 500 

ลูกบาศกเมตร พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรเรียบ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ     

   1 ปาย ซอมแซมตามแบบ 

อบต.บานกอก เลขที่ ถ.

008/2562

99,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย     

 หมูที่ 15 )

51 กอสรางลานตากคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพื่อตากพืชผลทางการเกษตร 

ศาลากลางหมูบาน บานดงผาสุข  

หมูที่ 16 ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางลานตาก

คอนกรีตเสริมเหล็กให

ประชาชนมีสถานที่

เพียงพอในการตากพืชผล

ทางการเกษตร

โดยทําการ กอสรางลานตาก

คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 238 ตาราง

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ      1 ปาย กอสราง

ตามแบบ อบต.เลขที่ ล. 01/2562

100,000 ลานตากคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 แหง /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ประชาชนในพื้นที่

มีลานตากพืชผล

ทางการเกษตร

เพียงพอตอ

ผลผลิต พืชผลไม

เสียหาย และเพิ่ม

รายไดใหกับ

ประชาชน

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 16  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

52 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายหวยกอก บานกอก     

 หมูที่ 2  ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

 ขนาดผิวจราจรกวาง 3.00 

เมตร ยาว 250 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 3.00 

เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.20 

เมตร พรอมวางทอ คอนกรีต 

ขนาด ศก. 0.04 รวม 6 ทอน 

พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่        ถ.19/2562

80,000 ปรับปรุงถนนลูกรัง

 จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย     

 หมูที่ 2 )

53 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายฟารมหมู - 

บานนายปยพัฒน ชํานิพงษ          

บานโนนสะอาด  หมูที่ 8               

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส       

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00เมตร

 ยาว 550 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

550 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ           1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่                ถ .

014/25662

65,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 8  )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

54 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 

สายไรนางบุญนอย  ทาวกอก -       

 ไรนายสี  สิงหลา บานมะเกลือ      

 หมูที่ 13 ตําบลบานกอก               

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจร      ไปมา

 สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 450 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 4.00 เมตร

 ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ความสูงตามคาระดับ BM. 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ           1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ถ.012/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 13  )

55 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายไรนายประนอม           

 โพธิ์นอก - ไรนางประกอบ            

 ประสาทนอก บานหนองไผ           

 หมูที่ 15 ตําบลบานกอก               

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจร       ไปมา

 สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 350 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 6.00 เมตร

 ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

 พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ปรับปรุงตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ถ.009/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 15 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

56 ปรับปรุงถนนลูกรังเลียบลําหวยผา   

  สายดงผาสุข - หนองน้ําขุน          

  บานดงผาสุข  หมูที่ 16                

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส        

  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง 

ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 650 เมตร พรอมลงลูกรัง

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

650 เมตร หนา 0.15 เมตร 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้ง ปายประชาสัมพันธ

โครงการ         1 ปาย กอสราง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่ 

ถ.006/2562

100,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 16 )

57 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน  สายสามแยกศาลา

กลางบาน - บานนางมนัส           

บานดงผาสุข  หมูที่ 16              

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส       

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนคอนกรีต

เสริมเหล็กในพี้นที่ใหใชงาน

ไดดี และประชาชนสัญจร

ไปมา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 43 

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 172 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบอบต.บานกอก

 เลขที่ ท.006/2562

100,000 มีถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก จํานวน

 1 เสน /ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กใหประชาชน

สัญจรไปมาสะดวก

 ถนนมีสภาพใช

งานไดดี และ

อุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 16 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

58 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร

สายบานนายคุณวุฒิ - ถนนบาน

มะเกลือโคกโตงโตน บานมะเกลือ 

หมูที่ 13 ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรังใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทางถนน

 ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 

เมตร ยาว 297 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 297 เมตร หนา 0.15 เมตร

 ความสูงตามคาระดับ BM. 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ         1 ปาย ปรับปรุง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่  

             ถ.014/2562

80,000 มีการปรับปรุง

ถนนลูกรัง จํานวน 

1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี

 และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 13 )

59 กอสรางขยายไหลทาง เพื่อสัญจร ไป มา ขยายไหลทางถนน คสล. 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบ       

 หวยกอก หมูที่ 1

 สะดวกขึ้น จํานวน 2 ขาง โดยปรับเสริมดิน

ไหลทาง กวางขางละ 50 

เซนติเมตร ยาว 50 เมตร พรอม

เทคอนกรีตไหลทางทั้ง 2 ขาง 

หนา 0.15 เมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 1 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

60 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิมผิวจราจร เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ลูกรัง สายเลียบลําหวยกอก หมูที่ 1 สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร

จํานวน  5 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 1 )

61 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 21,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)  สาย

เลียบหวยกอก หมูที่ 1 ,หมูที่ 4   

(ชวงที่ 1 )

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 3,100 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 3+200 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 9,300

 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา         

 รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 1 )

62 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 5 เมตร ยาว 32 เมตร 200,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนายปรีชา - สายมัสยิด หมูที่ 2  สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 2 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

63 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรังสายบานนาย

บริจาค-ฟารมไก หมูที่ 2

 สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 6 เมตร ยาว 1,400 เมตร

 จํานวน 8 ชม.ๆละ 2,000 บาท 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 2 )

64 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 8,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานนายบริจาค - ฟารมไก     

  หมูที่ 2 (ชวงที่ 1)

 สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 650 เมตร ชวง กม. 0+050

 ถึง กม. 0+700 หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 3,900 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา         

 รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 2 )

65 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 4,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานกอก หมูที่ 2 (หวยกอก)   

 ถึงไรกอวิเศษ (ชวงที่ 1)

 สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว  500 เมตร ชวง กม. 0+050

 ถึง กม. 0+550 หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 2,000 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา          

 รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 2 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

66 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 1,700 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานกอก หมูที่ 2                  

บานนายสงกรานต - ถนนอางเก็บ

น้ํา (ชวงที่ 1)

 สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว  150 เมตร ชวง กม. 0+050

 ถึง กม. 0+200 หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 750 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

      ไมนอยกวา   

 รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 2 )

67 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา  กวาง 4.90 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายสระใหม  - บานนายณรงค       

   ทองจํารูญ  หมูที่ 3

สะดวกขึ้น ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

164.30 ตารางเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 3 )

68 ปรับปรุงถนนเขาพื้นที่ทาง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการปรับปรุงถนน        497,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

การเกษตร(โดยดําเนินการเสริมดิน

คันทาง) สายไรนางมา  แดงวิชัย -  

ไรนางสุน  มาภักดี หมูที่ 3

สะดวกขึ้น เสริมดินคันทาง พรอมบดอัด

แนน ขนาดถนน กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,600 เมตร ดินหนาเฉลี่ย

ตามแบบกําหนด อางจาก B.M.

 หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

8,000 ตารางเมตร (ตามแบบ  

อบต.บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 3)



112

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

69 ซอมสรางผิวทางจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางจราจร 98,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

 สายสามแยกสาธารณะ -            

 นานายสมาน เพชรวิสิทธิ์ หมูที่ 3

สะดวกขึ้น ลูกรังที่ชํารุดเสียหาย กวาง      

 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ

มีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

5,000 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 3)

70 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิมผิว เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 58,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

จราจรลูกรัง สายโนนทอง-วังกุง      

  หมูที่ 3

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 6,100 เมตร

 จํานวน 29 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 3)

71 กอสรางถนนลาดยาง เพื่อสัญจร ไป มา ถนนลาดยางแอสฟลทติก 1,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายโนนทอง ทาชาง หมูที่ 3 -        

สายมะเกลือ โคกโตงโตน หมูที่ 13

สะดวกขึ้น คอนกรีต กวาง 6 เมตร  ยาว 

1,200 เมตร หนา 4 ซม. /         

  มีพื้นที่ไมนอยกวา 7,200       

 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 13)

72 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กอสรางถนนคอนกรีต 200,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายขอด ทองจํารูญ -       

    บานนางชาตรี หมูที่ 4

สะดวกขึ้นถนนชํารุด

เสียหาย

เสริมเหล็ก กวาง 3 เมตร  ยาว 

150 เมตร หนา 0.15 เมตร /      

   มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา     

    450 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 4)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

73 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจรไป มา  กวาง 4 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

พรอมลงลูกรัง สายสําโรงทุง -        

   คงคาลอม หมูที่ 4

 และขนสงพืชผล

การเกษตรสะดวกขึ้น

ยาว 1,100 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 4,400 ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 4)

74 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 6 เมตร  ยาว 50 เมตร 200,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหนาบานนางหนูนิต  ชาติเผือก  

  หมูที่ 5

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)

75 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 18,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายหลุบงิ้ว-

สนามบิน หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 จํานวน 9 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)

76 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 27,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายหลุบงิ้ว-         

 คุมบาลาน หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 จํานวน 13.50 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)



114

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

77 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 27,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายหลุบงิ้ว-         

 หนองพงษ หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร

 จํานวน 13.50 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)

78 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 18,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายหลุบงิ้ว-         

โนนสะอาด หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,900 เมตร

 จํานวน 9 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)

79 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 3.50 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนางกองทรัพย  เณรชู -  

บานนายชัยวัฒน  สอนกลาง          

 หมูที่ 5

 สะดวกขึ้น  ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

157.50  ตารางเมตร ไหลทาง

ขางละ 0.30 เมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 5)



115

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 20,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานหลุบงิ้ว - หนองพง           

 หมูที่ 5 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+600 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 9,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

   ไมนอยกวา       

         รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 5 )

81 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 23,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง) สายบาน

หลุบงิ้ว - คุมบาลาน หมูที่ 5 (ชวงที่ 

1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,100 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 2+100 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 10,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

   ไมนอยกวา       

        รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 5 )

82 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเสริมถนนใหสูงขึ้น กวาง 6 เมตร ยาว 27 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายอํานาจ มีไทย -          

    บานนายสงา  หมูที่ 6

น้ําไมทวมขัง หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 162 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 6)



116

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

83 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

 ผิวจราจรลูกรัง สายบานมะเกลือ-

เลียบหวยลําคันฉู  หมูที่ 6

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย 

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 จํานวน 8 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 6)

84 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา  กวาง 5 เมตร ยาว 34 เมตร 150,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายชํานาญ พงษอุดม -     

  บานนางแวน หมูที่ 7

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 170 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 7)

85 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 37,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนสายภายในหมูบานสระสี่เหลี่ยม

  หมูที่ 7 สายฟารมไกใหม              

 (ไรนายวิรุณ)-  สระนอย

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง      

  4 เมตร ยาว 300 เมตร          

  ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร     

 หรือมีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

  1,200 ตารางเมตร ตามแบบ   

   อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 7)



117

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

86 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7 -       

         บานหนองไผ

สะดวกขึ้น ลูกรังที่ชํารุดเสียหาย กวาง       

 4 เมตร ยาว 400 เมตร  ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 1,600

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 7)

87 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 36,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรังสายบานสระสี่เหลี่ยม

 หมูที่ 7-  บานหนองไผ

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว  3,900 

เมตร จํานวน 18 ชม.ๆ ละ 

2,000 บาท ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 7)

88 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายสัมฤทธิ์ - อางเก็บน้ํา

หวยหิน หมูที่ 7

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 7)



118

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

89 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 14,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายสระสี่เหลี่ยม - หนองไผ          

หมูที่ 7 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,250 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง 1+350 กม.  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 6,250

 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 7 )

90 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 15,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายสระสี่เหลี่ยม - สระนอย         

  (ฟารมไก) หมูที่ 7 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+200  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 6,600

 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 7 )



119

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

91 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 38,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 8 -         

     หนองบัวใหญ

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 5 

เมตร ยาว 400 เมตร  ลูกรังหนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 2,000

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 8)

92 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 124,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 8-เชื่อม

ถนนลาดยาง   บานหลุบงิ้ว

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 5 

เมตร ยาว 1,200 เมตร  ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 6,000

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 8)

93 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 32,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานโนนสะอาด

 หมูที่ 8-ต.หนองบัวใหญ

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 3,600 เมตร

 จํานวน 16 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 8)



120

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

94 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายสามแยก-        

 ฟารมหมู หมูที่ 8

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 จํานวน 5 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 8)

95 กอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 93,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายทางเขาอางเก็บน้ําหวยทองหลาง

 หมูที่ 8

สะดวกขึ้น ดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือ มี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา  920 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8)

96 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 19,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)             

    สายบานโนนสะอาด หมูที่ 8 

เชื่อมตอ หมูที่ 12 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+800 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 8,500

 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8 )



121

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

97 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 20,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง) สายบาน

นางสาวพรภินันท (อุสา รินลา)     

หมูที่ 8 - หลุบงิ้ว (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+600  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 9,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8 )

98 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 5,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานนายนิทัศน หมูที่ 8 -         

 หนองไผลอม  (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว  600 เมตร ชวง กม. 0+100

 ถึง กม. 0+500  หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 3,500 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8 )



122

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

99 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานนายนิทัศน หมูที่ 8 -         

  หนองไผลอม

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร  ยาว 

700 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง 

กม. 0+700  หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 3,500 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 94 ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8)

100 กอสรางถนนคอนกรีต สายสี่แยก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 160,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนายประจวบ บัวสันเทียะ ถึง    

 บานนายหนอน คงคํา หมูที่ 9

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา480 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

101 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 40,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร สายบานทุง

สวาง หมูที่ 9 - บานเต็งเตี้ย

สะดวกขึ้น กวาง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ

มีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

1,200 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)



123

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

102 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 26,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร รอบหมูบาน    

บานทุงสวาง หมูที่ 9 (สายบานนาย

บุญประเสริฐ - นานายยงค ) ชวงที่ 1

สะดวกขึ้น รอบหมูบาน ที่ชํารุดเสียหาย 

กวาง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ

มีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 800

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

103 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 40,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหลังโรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา

 หมูที่ 9

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 3 

เมตร ยาว 400 เมตร  ลูกรังหนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 1,200

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

104 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานนายบุญ

ประเสริฐ - นานายยงค หมูที่ 9      

 ชวงที่ 2

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร

 จํานวน 5 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)



124

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

105 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 200,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายประจวบ  พุดตาน -   

 บานนายสุชาติ สงสนธิ หมูที่ 9

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

106 กอสรางฝายน้ําลนลําหวยผา เพื่อกักเก็บน้ําไดมากขึ้น กอสรางฝายน้ําลนลําหวยผา 800,000 675,000 แหลงน้ําเก็บกักน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองชาง

หมูที่ 9 จุดที่ 1 บริเวณ นานายริม  คํากลาง    

ติดบานโนนทรายทอง            

ขนาดสันฝายสูง 2 เมตร         

ผนังขางสูง 3.50 เมตร           

กวาง 12 เมตร (ตามแบบ        

มข.2527) (ตามแบบ อบต.     

บานกอก กําหนด)

   ไดปริมาณ

เพิ่มขึ้น  รอยละ 20

มีน้ําเพื่อการเกษตร (เสนอโดย   

หมูที่ 9)

107 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 6,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานทุงสวางพัฒนา -              

 บานเต็งเตี้ย หมูที่ 9 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว    700 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 0+800  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 2,800

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)



125

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

108 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 6,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายหลังโรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา 

  หมูที่ 9 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว  700 เมตร ชวง กม. 0+100

 ถึง กม. 0+800  หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 2,800 ตาราง

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก และ       

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

 ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 9 )

109 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 89,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายถนนบานนายออต หมูที่ 10 -    

          บานสําโรงทุง

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง     

 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร  

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ

มีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 10)

110 ซอมสรางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวจราจรลูกรัง 20,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายไรกอวิเศษ บานคงคาลอม        

 หมูที่ 10

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 200 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 10)



126

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

111 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมูที่ 10 สายบานนางคําพวง -        

    บานนายอภิสิทธิ์

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 10)

112 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 370 เมตร 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชน กองชาง

สายหนองหมาไน - บานนายสายันต

 หินเหล็ก หมูที่ 11

 สะดวกขึ้น  หนา เมตร15 เมตร หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 1,480 

ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

เดินทางสะดวก 

ลดการเกิด

อุบัติเหตุ และมี

ความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)

113 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายปาชา -           

      เสนโนนทองทาชาง หมูที่ 11

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร

 จํานวน 8 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)

114 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 26,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรังสายบานโนนทอง     

 หมูที่ 11 -บานตลาด-                  

 หนองผักแวน

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 2,800 เมตร

 จํานวน 13 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)



127

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

115 กอสรางถนนคอนกรีตจาก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 2.50 เมตร 100,000 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

บานนางบู  ลนเหม -                    

 บานนายตรึงจิตร หมูที่ 11

สะดวกขึ้น ยาว 30 เมตรหนา 0.15 เมตร 

ไหลขางละ 0.30 เมตร หรือ     

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 75 

ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)

116 กอสรางถนนผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 3 เมตร ยาว 160 เมตร 30,000 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

พรอมลงลูกรัง สายบานนายทวี       

  ลาภเกิด- บานนายสมบัติ           

บุญเรือง    หมูที่ 11

สะดวกขึ้น ดินหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ       

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 480 

ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)

117 ปรับแตงคันดินลําคันฉู เพื่อปรับแตงคันดินและ โดยทําการปรับแตงคันดิน 17,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ชวงนานายเส็ง  สิงหลา) หมูที่ 11 เสริมคันดินในสวนที่ถูกน้ํา

กัดเซาะชํารุดเสียหาย 

และการสัญจร ไป มา 

สะดวกขึ้น

ลําคันฉู ขนาดคันดิน  กวาง       

 4 เมตร ยาว 12 เมตร  ลึกเฉลี่ย

  3 เมตร (กอสรางตามแบบ 

อบต.บานกอก เลขที่ - /2561)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา        

รอยละ 80

สัญจรไป มา

สะดวก และมี

ความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 11)



128

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

118 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 7,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)           

สายตลาดหนองหมาใน - หวยนอย  

 หมูที่ 11 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว    800 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 0+900  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,200

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 11 )

119 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 9,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายโนนทอง - หนองผักแวน        

 หมูที่ 11  (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+100  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 11 )

120 กอสรางถนนคอนกรีต เพื่อสัญจรไป มา กวาง 3 เมตร  ยาว 20 เมตร 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

จากที่นายฉวี ทองจํารูญ-             

บานนายวันนี  ทองจํารูญ             

หมูที่ 11

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 60 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 11 )



129

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

121 กอสรางฝายกั้นน้ําหวยสวนมอน เพื่อกักเก็บน้ําไดมากขึ้น กอสรางฝายกั้นน้ํา จุดที่ 2 300,000 แหลงน้ําเก็บกักน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองชาง

หมูที่ 11 จุดที่ 2 บริเวณ นายนายผาดี กวาง 12 

เมตร ยาว 100 เมตร สูง 3 เมตร

   ไดปริมาณ

เพิ่มขึ้น  รอยละ 20

มีน้ําเพื่อการเกษตร (เสนอโดย  

หมูที่ 11 )

122 ซอมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังถนน เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 6 เมตร ยาว 85 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

เพื่อการเกษตร รอบหมูบาน หมูที่ 12  สะดวกขึ้น หนา 0.10 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 510 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 12 )

123 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 3 เมตร ยาว 52 เมตร 200,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ซอยรวมใจ 7 หมูที่ 12  (ชวงที่ 1)  สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 156 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 12 )



130

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

124 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)           

สายทางรถไฟ - โนนสะอาด           

(สี่แยก) หมูที่ 12 (ชวงที่ 2)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร ชวง กม. 

1+300 ถึง กม. 2+700  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 7,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 12 )

125 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 6,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายไรนายจํานอง สุขจํานง           

 ถึงไรนายบุญรวย ชาลีรินทร          

  หมูที่ 12  (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+100  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 12 )

126 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 2.5 เมตร 150,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายทรงเดช-บานนายแดง 

 หลาอน   หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร /

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 200 

ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )



131

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

127 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 59,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายถนนบานนายสุภี ชื่นจัตุรัส -     

        โนนหัวชาง หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง      

  5 เมตร ยาว 600 เมตร  ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 3,000

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )

128 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 32,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานมะเกลือ-   

    หวยขา หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว3,500เมตร 

จํานวน 16 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )

129 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 30,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานมะเกลือ-   

     โนนหัวชาง 1 หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 3,200 เมตร

 จํานวน 15 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )



132

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

130 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 28,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานมะเกลือ-   

  โนนหัวชาง 2 หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 3,100 เมตร

 จํานวน 14 ชม.ๆ ละ  2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )

131 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 2.5 เมตร ยาว 50 เมตร 80,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนางเฮียน รัตนวิชัย -         

  นายบุญสง   คําหงษา หมูที่ 13

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 125 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )

132 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 25,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานนางสมวงศ -                 

คุมโนนหัวชาง หมูที่ 13 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 2+300 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 11,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )



133

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

133 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 8,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานนายยอทอง ถึงหวยขา     

หมูที่ 13 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+200 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,600

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13 )

134 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 130 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายสมศรี - บานนางสมพร

 หมูที่ 14

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 520 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )

135 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 38,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร                      

   สายบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 14 - 

หนองยาใจ

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )



134

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

136 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 58,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร                      

   สายบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 14 - 

หนองพง

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 600 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 2,400 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )

137 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 29,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร                      

   สายบานสระสี่เหลี่ยม - หนองแหง

 หมูที่ 14

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )

138 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 18,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานสระ

สี่เหลี่ยม หมูที่ 14 - บานดงผาสุข

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร

 จํานวน 9 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )



135

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

139 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา  กวาง 4 เมตร ยาว 40 เมตร 400,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหนาตาชั่ง - สายสระใหญ       

 หมูที่ 14 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น  หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 160 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )

140 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 25,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)             

  สายบานสระสี่เหลี่ยม - หนองพง   

    หมูที่ 14 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 2,200 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 2+300 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 11,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )

141 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 17,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)             

 สายบานสระสี่เหลี่ยม - หนองยาใจ 

   หมูที่ 14 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+600 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 8,500

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14 )



136

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

142 ขุดลอกลําหวยหิน เพื่อกักเก็บน้ําไดมากขึ้น กวาง 9 เมตร ยาว 1,000 เมตร 200,000 200,000 แหลงน้ําเก็บกักน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองชาง

(คลองอิสานเขียว) หมูที่ 14 ขุดลอกลึกจากดินเดิม 2 เมตร/  

    มีปริมาณดินขุด 18,000 ลบ.

เมตร

   ไดปริมาณ

เพิ่มขึ้น  รอยละ 20

มีน้ําเพื่อการเกษตร (เสนอโดย    

 หมูที่ 14 )

143 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 200,000 200,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

หมูที่ 15 สายบาน น.ส.มาริน -        

   บานนายโฮ

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 600 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย    

 หมูที่ 15 )

144 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานหนองไผ     

    หมูที่ 15 - เต็งเตี้ย

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร

 จํานวน 8 ชม.ๆ ละ2,000 บาท 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )

145 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 9,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานหนองไผ     

   หมูที่ 15 - โกรกตาแปน

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 จํานวน 4.5 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )



137

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

146 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 9,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานหนองไผ     

    หมูที่ 15 - ดอนเปา

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร

 จํานวน 4.5 ชม.ๆ ละ 2,000 

บาท ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )

147 ซอมสรางผิวทางจราจรลูกรัง เพื่อสัญจรไป มา กวาง 5 เมตร 100,000 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

พรอมลงลูกรัง สายหนองไผ -         

 ดอนเปลา หมูที่ 15

 และขนสงพืชผล

การเกษตรสะดวกขึ้น

ยาว 1,000 เมตรลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือ มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา  5,000 ตารางเมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )

148 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 17,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายบานหนองไผ - เต็งเตี้ย          

 หมูที่ 15 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,500 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+600  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 7,500

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

149 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 11,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานหนองไผ - ดอนเปลา       

 หมูที่ 15 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+100 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 5,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา         

 รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15 )

150 กอสรางบลอคคอนเวิรส หมูที่ 16 เพื่อใหระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม        489,000 รอยละ 80 ของ ลดปญหา กองชาง

สายบานดงผาสุข - ทุงสวางวัฒนา 

(ทาลึก)

ไดสะดวกขึ้น คอนกรีตเสริมเหล็ก (Box 

culvert) ชนิด 3 ชองทาง ขนาด

กวาง 2.40 เมตร ความสูง 2.40 

เมตร ความยาว 6.00 เมตร 

ตามแบบ อบต.

พื้นที่ที่น้ําทวม

ลดลง และรอยละ 

80 ประชาชนพึง

พอใจ

น้ําทวมขังสะดวก

ในการสัญจร

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

151 กอสรางบล็อคคอนเวิรส หมูที่ 16 เพื่อใหระบายน้ํา กอสรางบล็อกคอนเวิรส 800,000 รอยละ 80 ของ ลดปญหา กองชาง

สายกลางหมูบาน (ใตฝายน้ําลน) ไดสะดวกขึ้น กวาง 6 เมตร ยาว 8 เมตร พื้นที่ที่น้ําทวม

ลดลง และรอยละ 

80 ประชาชนพึง

พอใจ

น้ําทวมขังสะดวก

ในการสัญจร

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )



139

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

152 กอสรางบล็อคคอนเวิรส หมูที่ 16 เพื่อใหระบายน้ํา กอสรางทอลอดเหลี่ยม คสล. 489,000 รอยละ 80 ของ ลดปญหา กองชาง

สายบานดงผาสุข - ทุงสวางพัฒนา 

(ทาลึก)

ไดสะดวกขึ้น (Box Culuert) ขนิด 3 ชองทาง 

ขนาดความกวาง 2.4 เมตร      

 สูง 2.4 เมตร ความยาว           

   6 เมตร ตามแบบ อบต.

พื้นที่ที่น้ําทวม

ลดลง และรอยละ 

80 ประชาชนพึง

พอใจ

น้ําทวมขังสะดวก

ในการสัญจร

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

153 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 66,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร                     

 สายบานดงผาสุข หมูที่ 16 -          

 บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 14

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 500 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 2,000 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

154 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 40,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร สายศาลตาปู -

 หนองโสน หมูที่ 16

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

155 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 40,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตร สายนานายลอง

 - สามแยกเต็งเตี้ย หมูที่ 16

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 200 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

156 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง 40,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ถนนเพื่อการเกษตรสายบานดง

ผาสุข - ทาลึก หมูที่ 16

สะดวกขึ้น ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 300 เมตร  ลูกรังหนาเฉลี่ย

 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรพื้นที่

ไมนอยกวา 1,200 ตารางเมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

157 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 12,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายบานดงผาสุข     

   หมูที่ 16 - สระสี่เหลี่ยม

สะดวกขึ้น ผิวทางจราจรลูกรัง ที่ชํารุด

เสียหาย กวาง 5 เมตรยาว  

1,200 เมตร จํานวน 6 ชม.ๆ ละ

 2,000 บาท ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

158 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 36,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายดงผาสุข - สระสี่เหลี่ยม          

หมูที่ 16 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร  

ยาว 3,200 เมตร ชวง 0+100 

กม. ถึง กม. 3+300 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 16,000

 ตารางเมตร   (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

159 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 5,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)           

สายสามแยกเต็งเตี้ย - นานายลอง 

หมูที่ 16 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร  

ยาว    600 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 0+700 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 2,400

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16 )

160 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา  กวาง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายสุเมธ -นายหนู          

 หมูที่ 17

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 120 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

161 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 65,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหินคุข-ินานายกองตา หมูที่ 17 สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง      

  3 เมตร ยาว 1,100 เมตร  

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ

มีปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 

3,300 ตารางเมตร ตามแบบ 

อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

162 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 16,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายหินคลุกคลิก-

โคกหมาหิว หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,700 เมตร

 จํานวน 8 ชม.ๆ ละ  2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

163 ซอมสรางผิวทางผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา ซอมสรางผิวทางผิวจราจร 59,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายนานายประทวน แดงสุวรรณ - 

 นานายอูด  สุขสิงห หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย กวาง 3 

เมตร ยาว 1,000 เมตร  ลูกรัง

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี

ปริมาตรพื้นที่ไมนอยกวา 3,000

 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.

กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

164 เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม เพื่อสัญจร ไป มา เกรดปรับเกลี่ยผิวทางเดิม 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

ผิวจราจรลูกรัง สายโคกหมาหิว-     

 โสกเสาเรือน หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ผิวจราจรลูกรัง ที่ชํารุดเสียหาย

 กวาง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร

 จํานวน 5 ชม.ๆ ละ 2,000 บาท

 ตามแบบ อบต.กําหนด

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

165 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 3 เมตร ยาว 37 เมตร 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายซอยเจริญพัฒนา หมูที่ 17 สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 111 ตารางเมตร

 ไหลทางขางละ 0.30 เมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

166 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 9,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายหินขุคิ - นานายกองตา         

 หมูที่ 17 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+100 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,000

 ตารางเมตร    (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )



144

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

167 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายหินขุคิ -   โคกหมาหิว           

 หมูที่ 17 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว    900 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+000  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,500

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

168 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 10,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายโนนทอง (ปาชา) - ทาชาง       

หมูที่ 17 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว    900 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+000  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,500

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

169 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 50,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายโนนทองทาชาง - ทาแตง       

หมูที่ 17 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 6 เมตร 

ยาว 3,650 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 3+750 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 21,900

 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )
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170 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 5 เมตร  ยาว 643 เมตร 400,000 400,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายแยกศาลเจาพอคําแหง -         

 ถนนโนนทองไปทาชาง หมูที่ 17

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร /มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 3,215 ตารางเมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17 )

171 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 5 เมตร ยาว 33 เมตร 100,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหลักในหมูบานตอจากถนน      

 คสล. เดิม หมูที่ 16

สะดวกขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 165 ตาราง

เมตร  ไหลทางขางละ 0.30 

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16)

172 กอสรางถนนลูกรังบดอัด เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 4 เมตร ยาว 940 เมตร 313,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายเรียบหวยลําคันฉูหลังวัดมะเกลือ

 หมูที่ 6

สะดวกขึ้น หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,760

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 6)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

173 ขยายเขตระบบจําหนาย เพื่อขยายเขตเพิ่มขนาด ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา 196,645 รอยละ 80 ของ ที่ทําการ อบต. กองชาง

ไฟฟาติดตั้งเพิ่มขนาดหมอแปลง

ภายในที่ทําการ อบต.บานกอก

หมอแปลงไฟฟาภายในที่

ทําการ อบต.บานกอก ให

ขนาดหมอแปลงมี

กระแสไฟฟาเหมาะสม 

สามารถรองรับกับ

เครื่องใชไฟฟาที่เพิ่มขึ้นได

ติดตั้งเพิ่มเติมขนาดหมอแปลง

ภายในที่ทําการ อบต.บานกอก 

โดยรื้อถอนหมอแปลงภายใน 

ติดตั้งหมอแปลงภายใน รื้อถอน

มิเตอรแรงต่ํา ติดตั้งมิเตอร    

แรงต่ํา และรวมคาใชจาย 

คาธรรมเนียมตางๆ

เครื่องใชไฟฟา

ของที่ทําการ 

อบต.บานกอก 

สามารถใชงานได

อยางตอเนื่อง

บานกอก มี

กระแสไฟฟา

เพียงพอกับ

เครื่องใชไฟฟาใน

สํานักงาน ลด

ปญหา

เครื่องใชไฟฟาใน

สํานักงานชํารุด

เสียหาย

174 ปรับปรุงแนวเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อปรับปรุงซอมแซม ปรับปรุงแนวเขตไฟฟา 40,000 จํานวนเสาไฟฟา เสาไฟฟา กองชาง

(ชวงหมูที่ 12 - สํานักงาน               

 อบต.บานกอก)

เสาไฟฟาสาธารณะ ใหอยู

ในสภาพที่ใชงานไดดี

สาธารณะ โดยปรับปรุงเสา

ไฟฟาสาธารณะ บริเวณชวง     

หมูที่ 12 - สํานักงาน อบต.     

บานกอก ปรับปรุงใหสามารถใช

งานไดดี (ตามแบบ อบต.     

บานกอก กําหนด)

สาธารณะ 

สามารถใชงานได 

ไมนอยกวารอยละ

 80

สาธารณะมีสภาพ

พรอมใชงานและมี

ความปลอดภัย

175 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 42,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

 สายโนนทอง -  หวยบงบา -        

โคกหมาหิว - โสกเสาเรือน           

หมูที่ 3 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว 3,650 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 3+750 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 18,250

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 3 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

176 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 8,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)           

สายสําโรงทุง -  บานตลาด           

หมูที่ 4 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+300 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 4 )

177 กอสรางยกระดับถนนลูกรัง เพื่อสัญจรไป มา กวาง 6 เมตร ยาว 1,600 เมตร        637,500        637,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายไรนายสากล หมูที่ 5 - ฟารม

สุกร หมูที่ 8

 และขนสงพืชผล

การเกษตรสะดวกขึ้น

หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 9,600 ตาราง

เมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 5 )

178 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 8,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายวัดบานมะเกลือ (เลียบลําคันฉ)ู 

หมูที่ 6

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว 900 เมตร ชวง กม. 0+040

 ถึง กม. 0+940 หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 3,600 ตาราง

เมตร  (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 6 )



148

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

179 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 900 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายคอกหมูนายจัด ชัยพงษ          

 ถึงหวยลําคันฉู หมูที่ 6 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว  100 เมตร ชวง กม. 0+000

 ถึง กม. 0+100 หรือมีปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 400 ตาราง

เมตร  (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 6 )

180 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 6,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานนายออต - สําโรงทุง         

  หมูที่ 10 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 3 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 1+100  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 10 )

181 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 1,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายไรกอวิเศษ - ลาดยาง            

หมูที่ 10  (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 4 เมตร 

ยาว    200 เมตร ชวง กม. 

0+020 ถึง กม. 0+200  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 800 

ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 10 )
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

182 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 73,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)      

  สายโนนทอง - โคกโตงโตน -      

 หวยบงบา หมูที่ 3

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร 

  ยาว 6,200 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 6+200 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 31,000

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

375 ลูกบาศกเมตร        (ตาม

แบบ อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 3)

183 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 73,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

สายวัดบานมะเกลือ (เลียบลําคันฉ)ู 

หมูที่ 6

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร  

 ยาว  900  เมตร  ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 0+900            

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

3,600 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 375  ลูกบาศกเมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 6)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

184 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการเกรดปรับเกลี่ย 9,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ปรับเกรดผิวจราจรลูกรัง)            

สายบานคงคาลอม (เลียบลําคันฉ)ู   

  หมูที่ 10 (ชวงที่ 1)

สะดวกขึ้น ผิวทางเดิม ผิวจราจรลูกรังที่

ชํารุดเสียหาย กวาง 5 เมตร 

ยาว    800 เมตร ชวง กม. 

0+100 ถึง กม. 0+900  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 4,000

 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 10 )

185 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 58,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

สายบานนายออต - สําโรงทุง        

หมูที่ 10

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย  พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร    ยาว 

1,500 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง

 กม. 1+500 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 6,000 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 281  ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 10)



151

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

186 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 36,900 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

สายถนนบานนางสมวงศ -            

คุมโนนหัวชาง หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย             

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร

 ยาว 1,500 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+500            

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

7,500 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 188 ลูกบาศกเมตร       

 (ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13)

187 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 36,900 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

สายบานนายยอทอง ถึงหวยขา      

 หมูที่ 13

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 3 เมตร 

ยาว 1,200 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+200 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 3,600

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

188 ลูกบาศกเมตร     (ตามแบบ

 อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 13)



152

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

188 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,400 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย) 

สายหินขุคิ - นานายกองตา  หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย             

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร

 ยาว 1,900 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+900 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 7,600

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 94

 ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 17)

189 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,400 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)      

 สายหินขุคิ - โคกหมาหิว             

 หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร  

 ยาว 1,700 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+700        

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

8,500 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 94   ลูกบาศกเมตร       

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา        

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย   

หมูที่ 17)



153

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

190 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,400 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)    

สายโนนทอง (ปาชา) - ทาชาง      

หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร    ยาว 

1,300 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง

 กม. 1+300        หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 6,500

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 94

  ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17)

191 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 62,700 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

 สายโนนทองทาชาง - ทาแตง       

 หมูที่ 17

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 6 เมตร  

 ยาว 3,100 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 3+100   หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 18,600

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

319  ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 17)



154

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

192 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 32,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานหลุบงิ้ว - คุมบาลาน         

 หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

3,400 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง

 กม. 3+400 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 17,000 ตารางเมตร

 ลงลูกรังจํานวน 169 ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 5)

193 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 32,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานหลุบงิ้ว - หนองพง หมูที่ 5

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย          

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 6 เมตร  

  ยาว 2,600 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 2+600  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 15,600

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

169 ลูกบาศกเมตร       (ตาม

แบบ อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 5)



155

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

194 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 58,800 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7 - หนองไผ

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร 

 ยาว 3,000 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 3+000    หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 15,000

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

188 ลูกบาศกเมตร      (ตาม

แบบ อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 7)

195 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อสัญจร ไป มา ยาว 1,700 เมตร 1,000,000 2,000,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายหนาวัดโนนสะอาด หมูที่ 8 - 

สามแยกถนนลาดยางไปบานหลุบงิ้ว

 หมูที่ 5 พรอมวางทอ

สะดวกขึ้น กวาง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร /

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

8,500 ตารางเมตร พรอมวางทอ

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

196 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 34,700 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 8 

เชื่อมตอหมูที่ 12

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 6 เมตร 

   ยาว 1,800 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+800     หรือ

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

10,800 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 180  ลูกบาศกเมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา      

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8)



156

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

197 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานนางสาวพรภินันทร           

(อุสา รินลา) หมูที่ 8 - หลุบงิ้ว

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 6 เมตร

 ยาว 1,800 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+800 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 10,800

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 94

 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 8)

198 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 31,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานหนองไผ - ดอนเปลา         

 หมูที่ 15

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร 

   ยาว 1,100 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+100    หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 5,500

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 94

    ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15)



157

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

199 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 50,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานหนองไผ - เต็งเตี้ย            

 หมูที่ 15

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร 

  ยาว 2,100 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 2+100      หรือ

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

10,500 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 150 ลูกบาศกเมตร 

(ตามแบบ อบต.บานกอก 

กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15)

200 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 31,500 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานหนองไผ - โกรกตาแปน    

 หมูที่ 15

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร ยาว 

1,300 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง

 กม. 1+300  หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 6,500 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 94 ลูกบาศก

เมตร  (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 15)



158

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

201 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 38,300 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายศาลตาปู - หนองโสน หมูที่ 16

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

 พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร 

    ยาว 500 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 0+500  หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 2,000

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 94

 ลูกบาศกเมตร         (ตามแบบ

 อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16)

202 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 38,300 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายสามแยกเต็งเตี้ย - นานายลอง  

  หมูที่ 16

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร 

ยาว 1,000 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+000      หรือ

มีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

4,000 ตารางเมตร ลงลูกรัง

จํานวน 94 ลูกบาศกเมตร (ตาม

แบบ อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16)



159

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

203 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 68,900 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายดงผาสุข หมูที่ 16 -              

สระสี่เหลี่ยม

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย           

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร  

 ยาว 3,300 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 3+300    หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 16,500

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

169  ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 16)

204 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 21,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายบานกอก หมูที่ 2 (หวยกอก) -  

   ไรกอวิเศษ

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 3 เมตร  

 ยาว 100 เมตร ชวง กม. 0+000

 ถึง กม. 0+100     หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 300 

ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 95

 ลูกบาศกเมตร (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 2)



160

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

205 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 21,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

 สายไรนายจํานอง สุขจํานง -        

ไรนายบุญรวย ชาลีรินทร หมูที่ 12

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย  พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 3 เมตร   ยาว 

100 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง 

กม. 0+100 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 300 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 95 ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 12)

206 กอสรางยกระดับถนนลงลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา กวาง 6 เมตร 500,000 500,000 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

สายบานนายหวิน หมูที่ 9 -           

 บานนายชูศักดิ์ หมูที่ 15

 สะดวกขึ้น  ยาว 1,700 เมตร เสริมดินหนา 

50 ซม. พรอมยกคันดิน ลูกรัง

หนา 0.10 เมตร / มีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา      10,200 ตาราง

เมตร

ประชาชนเดินทาง

สะดวก รอยละ 80

 ประชาชนพึงพอใจ

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย



161

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

207 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 23,300 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายสระสี่เหลี่ยม - หนองพง          

   หมูที่ 14

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย           

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 5 เมตร  

  ยาว 100 เมตร ชวง 0+000 ถึง

 กม. 0+100 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 75 ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 14)

208 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 47,100 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายสระสี่เหลี่ยม  - สระนอย         

  (ฟารมไก) หมูที่ 7

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย            

พรอมเกลี่ย ถนนกวาง 6 เมตร 

ยาว 1,700 เมตร ชวง กม. 

0+000 ถึง กม. 1+700 หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 10,200

 ตารางเมตร ลงลูกรังจํานวน 

150 ลูกบาศกเมตร  (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 7)



162

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

209 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 18,700 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)   

สายหลังโรงเรียนบานทุงสวางวัฒนา 

    หมูที่ 9

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย  พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร    ยาว 

100 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง 

กม. 0+100 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 400 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 57 ลูกบาศก

เมตร (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 9)

210 ปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อสัญจร ไป มา โดยทําการลงลูกรังผิวจราจร 19,600 รอยละ 80 ของ ประชาชนเดินทาง กองชาง

(ลงลูกรังในสวนที่ชํารุดเสียหาย)     

สายบานไรกอวิเศษ หมูที่ 10

สะดวกขึ้น ในสวนที่ชํารุดเสียหาย  พรอม

เกลี่ย ถนนกวาง 4 เมตร ยาว 

650 เมตร ชวง กม. 0+000 ถึง 

กม. 0+650 หรือมีปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 2,600 ตารางเมตร 

ลงลูกรังจํานวน 94 ลูกบาศก

เมตร  (ตามแบบ อบต.บานกอก

 กําหนด)

 ประชาชนเดินทาง

    สะดวก และ   

ประชาชนมีระดับ  

  ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

สะดวก ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ และ

มีความปลอดภัย

(เสนอโดย  

หมูที่ 10)



163

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

           1.3  แผนงานการเกษตร

1 ขุดลอกหวยเสียว จากบาน          

นางคําพวง  แปนโพธิ์                   

บานคงคาลอม หมูที่ 10               

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกหวยเสียว     

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณเพิ่มขึ้น

โดยทําการ ขุดลอกหวยเสียว 

ขนาดปากกวาง 7.00 เมตร ยาว

 240 เมตร ความลึกเปนไปตาม

คาระดับ BM. พรอมลงลูกรัง 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.บานกอก 

เลขที่ ช.001/2562

100,000 มีการขุดลอกหวย

เสียวจํานวน 1 แหง

 /ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ขุดลอกหวยใน

พื้นที่ใหสามาถกัก

เก็บน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา

ภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย   

หมูที่ 10 )

2 ขุดลอกหวยกอก (ตอจากเดิม)     

บานกอก หมูที่ 1  ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกหวยกอก     

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณเพิ่มขึ้น

โดยทําการขุดลอกลําหวยกอก 

ขนาดปากกวาง 18.00 เมตร 

ยาว 45 เมตร ความลึกเปนไป

ตามคาระดับ BM ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

ตามแบบ และรายละเอียด 

อบต.บานกอก ช.002/2562

70,000 มีการขุดลอกหวย

กอก จํานวน 1 

แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ขุดลอกหวยใน

พื้นที่ใหสามาถกัก

เก็บน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา

ภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย   

หมูที่ 1 )

3 ขุดลอกลําหวยกอก  บานสําโรงทุง  

หมูที่  4  ตําบลบานกอก               

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกหวยกอก     

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณเพิ่มขึ้น

โดยทําการขุดลอกลําหวยกอก 

ขนาดปากกวาง 14.00 เมตร 

ยาว  75 เมตร ความลึกเปนไป

ตามคาระดับ BM. ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด เลขที่

 ท.003/2562

100,000 มีการขุดลอกหวย

กอก จํานวน 1 

แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

ขุดลอกหวยใน

พื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําได

เพิ่มขึ้น และแกไข

ปญหาภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย   

หมูที่ 4 )
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4 ขุดลอกลําหวยกอก เพื่อกักเก็บน้ํา โดยทําการขุดลอกลําหวย 100,000 แหลงน้ําเก็บกักน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองสงเสริม

พรอมปรับแตงคันดิน ชวงหลังฝาย -

 สระน้ํานานางสอิ้ง  ฉากมงคล หมูที่ 1

ใหไดปริมาณเพิ่มขึ้น และ

มีน้ําเพียงพอในการทํา

เกษตรกรรม

พรอมปรับแตงคันดิน ขนาด

กวาง 18 เมตร ยาว 145 เมตร 

ความลึกตามแบบที่กําหนด อาง

จาก B.M. หรือมีปริมาณงาน

ดินขุดไมนอยกวา 2,716 

ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มตน UTM 

804663.11 ตะวันออก, 

1724083.56 เหนือ (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

ไดปริมาณเพิ่มขึ้น 

 รอยละ 20

และมีปริมาณน้ํา

เพียงพอในการทํา

เกษตรกรรม

การเกษตร 

(เสนอโดย   

หมูที่ 1)

5 ขุดลอกหวยสําโรง เพื่อกักเก็บน้ํา โดยทําการขุดลอกหวย        499,600 แหลงน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองสงเสริม

พรอมปรับแตงคันดิน                   

 ชวงบานนายออต - นานางมาลัย   

 ชาลีวรรณ หมูที่ 10

ใหไดปริมาณเพิ่มขึ้น และ

มีน้ําเพียงพอในการทํา

เกษตรกรรม

พรอมปรับแตงคันดิน  ขนาด

กวาง 12 เมตร ยาว 620 เมตร 

ความลึกตามที่แบบกําหนด อาง

จาก B.M.  หรือมีปริมาณงาน

ดินขุดไมนอยกวา 7,600 

ลูกบาศกเมตร จุดเริ่มตน UTM 

803699.03 ตะวันออก, 

1724127.59 เหนือ (ตามแบบ 

อบต.บานกอก กําหนด)

เก็บกักน้ําได

ปริมาณเพิ่มขึ้น

รอยละ 20

และมีปริมาณน้ํา

เพียงพอในการทํา

เกษตรกรรม

 การเกษตร

(เสนอโดย   

หมูที่ 10)
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6 กอสรางฝายชะลอน้ําประชารัฐ       

   กั้นลําหวยสวนมอญ จุดที่ 2 

(บริเวณนานายพาดี  ปนสุนา)        

 บานโนนทอง หมูที่ 11                  

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส        

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางฝายชะลอน้ํา

ประชารัฐ ในการเก็บกักน้ํา

เพียงพอในการใชอุปโภค 

บริโภค และเกษตรกรรม

โดยทําการ กอสรางฝายชะลอ

น้ําวิถีประชารัฐ กวาง 4.00 

เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 1.50 

เมตร พรอมปายโครงการ 1 ปาย

 และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรงตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่ ฝ.

001/2562

420,000 ฝายชะลอน้ํา 

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ประชาชนมี

ปริมาณน้ําเพียง

ในการอุปโภค 

ปริโภคและทํา

เกษตรกรรม ลด

ปญหาภัยแลง

กองชาง 

(เสนอโดย    

 หมูที่ 11  )

7 กอสรางฝายชะลอน้ําประชารัฐ เพื่อชะลอน้ําของลําหวย กอสรางฝายชะลอน้ํา 400,000 400,000 แหลงน้ํากักเก็บน้ํา ลดปญหาภัยแลง กองชาง

กั้นลําหวยสวนมอนกักเก็บน้ํา         

 หมูที่ 11  จุดที่ 2

และกักเก็บน้ําในการ

อุปโภค บริโภคและทํา

เกษตรกรรมใหกับ

ประชาชนในพื้นที่

ประชารัฐกั้นลําหวยสวนมอน   

 กักเก็บน้ํา หมูที่ 11 จุดที่ 2 

บริเวณ นานายพาดี ขนาดฝาย

กวาง  14 เมตร  สูง 2 เมตร  

ยาว 11.50 เมตร

และชะลอปริมาณ

น้ําเพิ่มขึ้นจากเดิม 

     รอยละ 20

มีน้ําเพื่อทํา

เกษตรกรรม

(เสนอโดย     

 หมูที่ 11)
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

      2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม ครอบครัวอยูดีมีสุข

           2.1  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 สรางเสริมครอบครัวคุณธรรมและ

จริยธรรม กิจกรรมพาลูกจูงหลาน

เขาวัด

เพื่อใหสถาบันครอบครัว

นําหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมาใชในการ

ดําเนินชีวิต

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับคุณธรรม 

หลักศาสนาใหครัวเรือนทั้งตําบล

  กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป จํานวน      

 150 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผูเขารวม

โครงการ ไมนอย

กวารอยละ 70

ครัวเรือนอบอุน 

เขมแข็ง ครัวเรือน

มีกิจกรรรวมกัน

กอง

การศึกษาฯ

2 ฝกอบรมปลูกฝงคุณธรรม เพื่อสงเสริมคุณธรรม จัดการฝกอบรม 70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมาย ผูเขารวม กอง

จริยธรรม จริยธรรม และหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

ทํางานใหมีคุณลักษณะ

เปนผูนํายุคใหมที่มี

คุณธรรมจริยธรรม

ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เชน

 การบรรยาย การฝกปฏิบัติ

ธรรม ฯ กลุมเปาหมาย เด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป 

จํานวน 150 คน

เขารวมโครงการ  

อยางนอย รอยละ

 80

สามารถนําหลัก

โครงการคุณธรรม

 จริยธรรม 

หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนา

และประสบการณ

ที่ไดรับนําไปปรับ

ใชในการ

ปฏิบัติงานและ

ชีวิตประจําวัน

อยางมี

ประสิทธิภาพ

การศึกษาฯ
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3 ปองกันและแกไขปญหา เพื่อปองกันและ จัดกิจกรรมรณรงค 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรม ประชาชน สํานักงาน

ยาเสพติดการจัดระเบียบสังคม แกไขปญหายาเสพติดใน

พื้นที่ ตําบลบานกอก ตาม

นโยบายของรัฐบาลและ

รวมแกไขปญหา     ยา

เสพติดในหมูบาน และ

ชุมชนอยางเปนรูปธรรม

ใหความรูประชาสัมพันธ และ

จัดซื้อสารตรวจยาเสพติด  และ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ 

กลุมเปาหมาย  17 หมูบาน

ในพื้นที่อยางนอย  

 1 ครั้งตอป

ไดตระหนัก

เกี่ยวกับโทษภัย

ของยาเสพติดและ

 รูจักวิธีการ

ปองกันใหหางไกล

จาก    ยาเสพติด

ปลัด

4 สงเสริมการพัฒนาอาชีพและพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน

ฝกอบรมสงเสริมการ

พัฒนาทักษะดานอาชีพ

ระยะสั้นใหกับ

กลุมเปาหมาย ใหความรู

ปรับปรุงและพัฒนา

ผลิตภัณฑใหเกิดมูลคา 

สรางโอกาสและทางเลือก

ในการประกอบอาชีพ       

      เพิ่มรายได ลดรายจาย

จัดฝกอบรมใหความรูทักษะ

ดานการสงเสริมการพัฒนา

อาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน ใหกับกลุมเปาหมาย 

ไดแก      กลุมสตรี กลุมอาชีพ 

และประชาชนทั่วไป จํานวน 60

 คน

50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมายได

เขารับการ

ฝกอบรม มีความรู

 ทักษะ เพิ่มขึ้น 

และมีความพึง

พอใจ        ไม

นอยกวา     รอย

ละ 80

กลุมเปาหมายมี

ความรู ทักษะ 

อาชีพ สามารถ

นําไปปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได   

 มีโอกาสและ

ทางเลือกในการ

ประกอบอาชีพ 

เพิ่มรายได          

 ลดรายจาย

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 สงเสริมการเรียนรูตามหลักปรัชญา เพื่อสรางความรู ฝกอบรมการ 100,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย ผูเขารวม กอง

เศรษฐกิจพอเพียง ความเขาใจและทักษะ

กระบวนการคิด ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 สงเสริมใหนําหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใชให

เกิดประโยชนในการ

ประกอบอาชีพและการ

ดําเนินชีวิตประจําวัน

เรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมเปาหมาย จํานวน

 50 คน

ไดรวมกิจกรรม 

ไดรับประโยชน 

ไดรับความรูความ

เขาใจ และมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวา     พรอยละ 

80

โครงการเกิดการ

เรียนรูและมี

ความรูความ

เขาใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 สามารถนํา

แนวทางหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปรับใช

ในการดําเนินชีวิต

สวัสดิการ

สังคม
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ เพื่อสงเสริมใหผูสูงอายุ จัดกิจกรรม 100,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูสูงอายุไดรวม ผูสูงอายุไดรับ กอง

ชีวิตใหกับผูสูงอายุในเขตพื้นที่        

  อบต.บานกอก

ดํารงชีวิตอยูในสังคมได

อยางมีศักดิ์ศรีและมี

คุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริม

การมีสวนรวมของผูสูงอายุ

ในการแสดงความสามารถ

และภูมิปญญา สงเสริม

การรวมกลุมผูสูงอายุให

เกิดความเขมแข็ง

ใหกับผูสูงอายุกลุมเปาหมายใน

เขตรับผิดชอบ จํานวน 100 คน 

และผูที่เกี่ยวของทั้ง 17 หมูบาน 

เชน การฝกอบรมสรางความรู

ความเขาใจในการดูแลผูสูงอายุ

 การประกาศเกียรติคุณยกยอง

ผูสูงอายุ และกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กิจกรรมไดรับ

ประโยชน ไดรับ

ความรูความเขาใจ

และมีความพึง

พอใจ ไมนอยกวา

รอยละ 80

ความรูในการดูแล

สุขภาพของตนเอง

 ไดรับการบริการ

ตรวจสุขภาพ 

สามารถดูแล

ตนเองได ทําใหมี

สุขภาพดีขึ้น

สวัสดิการ

สังคม

7 สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ เพื่อสงเสริม สนับสนุน ฝกอบรม/ประชุมเชิง 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชน คณะกรรมการ กอง

จัดทํา ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา

คุณภาพแผนพัฒนาหมูบานและ

ขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมูบาน          

     แบบบูรณาการ

กระบวนการและการให

ความรูดานแนวทางในการ

จัดทํา ทบทวน และ

ปรับปรุงคุณภาพ

แผนพัฒนาหมูบาน เพื่อให

คนในหมูบานไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

คนพบแนวทางการแกไข

ปญหาของหมูบานไดอยาง

เหมาะสมและครอบคลุม

ปฏิบัติการกลุมเปาหมาย ไดแก

 ผูนําชุมชน คณะกรรมการ

หมูบาน และสนับสนุน

กระบวนการจัดทํา ทบทวน 

และปรับปรุงคุณภาพ

แผนพัฒนาหมูบาน ทั้ง 17 

หมูบาน

ในหมูบานมีสวน

รวมไมนอยกวา

รอยละ 70 จาก

จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด

หมูบาน/

คณะทํางาน

ขับเคลื่อนการ

จัดทําแผนพัฒนา

หมูบาน และ

ประชาชนมีความรู

และเขาใจในการ

จัดทํา ทบทวน 

และปรับปรุง

คุณภาพ

แผนพัฒนาหมูบาน

สวัสดิการ

สังคม
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนํา

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่           

 อบต.บานกอก

เพื่อสงเสริมการพัฒนาเด็ก

และเยาวชน ไดพัฒนา

ตนเองทั้งดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคมและ

สติปญญา ใหเปนแกนนํา

เด็กและเยาวชนรุนใหม ที่

มีแรงบันดาลใจ มีภาวะ

ผูนําและมีเครื่องมือในการ

ฝกฝนตนเอง มีจิตอาสารับ

ใชสังคม รวมถึงเปนผู

สามารถคิดวิเคราะห

แยกแยะคุณคาแทคุณคา

เทียมและนําไปสูการ

ตัดสินใจเลือกการดําเนิน

ชีวิตที่เหมาะสม

จัดฝกอบรมเสริมสรางความรู 

ทักษะการใชชีวิต ลดพฤติกรรม

เสี่ยง จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

และดานที่เกี่ยวของ ใหกับกลุม

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 

จํานวน 50 คน

20,000 20,000 20,000 กลุมเปาหมาย ได

เขารับการ

ฝกอบรม มีความรู

 ทักษะ และมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 80

กลุมเปาหมาย

ไดรับการสงเสริม

และพัฒนาดาน

ตางๆ สามารถ

นํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได 

เกิดแกนนําเด็ก

และเยาวชนที่

สามารถเพิ่มพูน

ความรู มีภาวะผูนํา

 มีเปาหมายชีวิต 

รูจักตนเอง เขาใจ

ผูอื่น

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 สนับสนุนกิจกรรมขององคกรสตรี เพื่อใหสตรีไดมีบทบาท จัดฝกอบรม ใหความรู 30,000 25,000 25,000 25,000 25,000 กลุมสตรีได สมาชิกกลุม กอง

ตําบลบานกอก ในสังคมทุกระดับตั้งแต

ครอบครัว  ชุมชนและ

สังคม  อยางภาคภูมิใจ 

สงเสริมการมีสวนรวม

ขององคกรสตรีทุกระดับ

ไดตระหนักถึง

ความสําคัญและได

รวมกันดําเนินกิจกรรมที่

เปนประโยชนตอตนเอง 

ชุมชนและสังคม

ทักษะ ดานการสงเสริมการ

ประกอบอาชีพ การดํารงชีวิต

 และจัดกิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพใหกับกลุมเปาหมาย

 ไดแก กลุมสตรีหมูบานใน

เขตพื้นที่ จํานวน 220 คน 

โดยอุดหนุนใหกับองคกรสตรี

ตําบลบานกอก

เขารวมกิจกรรม 

มีความรู ทักษะ 

เพิ่มขึ้น และมี

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 80

พัฒนาสตรี ไดรับ

ความรู ความเขาใจ

 ทักษะการ

ประกอบอาชีพ 

และสามารถนําไป

ปรับใชในการ

ดําเนิน

ชีวิตประจําวันได

สวัสดิการ

สังคม
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ตามพระราชดําริ ดานสาธารณสุข เพื่อใหประชาชนไดรับ อุดหนุนงบประมาณ 340,000 340,000 340,000 340,000 ประชาชนเขา ประชาชนไดรับ กอง

บริการดานสาธารณสุข

อยางทั่วถึง สงเสริม

สนับสนุนสุขภาพและปอง

กันโรคตางๆ เพิ่มขึ้น 

เพื่อใหหนวยงานที่

เกี่ยวของทุกระดับ ทุก

องคกร ชุมชน

ใหกับคณะกรรมการหมูบาน 

หมูที่ 1-17 ดําเนินการตาม

โครงการตามพระราชดําริดาน

สาธารณสุข อุดหนุนงบประมาณ

 หมูบานละ 20,000 บาท 

จํานวน   17 หมูบาน

รวมโครงการ

พระราชดําริ ดาน

สาธาณสุข ไม

นอยกวารอยละ 

80 ของ

กลุมเปาหมาย

บริการดาน

สาธารณสุข

ครบถวนทั่วถึง จัด

กิจกรรมสงเสริม

สนับสนุนดาน

สุขภาพเพิ่มขึ้น

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

          2.2  แผนงานสาธารณสุข

1 สงเสริมการจัดระบบการกําจัดขยะ

ในครัวเรือนและสรางพลังชุมชน

ตอเนื่อง (หมูบานตนแบบการ

จัดการขยะในครัวเรือน)

เพื่อใหคนในชุมชน

มองเห็นความสําคัญใน

การจัดการขยะมากขึ้น 

เพื่อใหมีการจัดการขยะ

อยางถูกวิธีแบบพึ่งพา

ตนเอง ดวยการมีสวนรวม

ของชุมชน เพื่อลดปริมาณ

การทิ้งขยะลดลง 

ประชาชนมีความใสใจ

สุขภาพ สรางภาคีเครือขาย

ใหทํางานรวมกัน

การคัดแยกขยะนําไปสูการ

จัดการขยะอยางถูกวิธีแบบ

พึ่งพาตนเอง มีการพัฒนาตอ

ยอดจากแนวทางการพัฒนาที่

เปนตนทุนของชุมชนซึ่งประสบ

ความสําเร็จอยูแลวเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน

40,000 40,000 40,000 ผูเขารวมโครงการ

ไดรับความรู

เพิ่มขึ้น รอยละ 50

 มีผูเขารวม

โครงการ ไมต่ํา

กวารอยละ 80 

ผูเขารวมโครงการ

มีความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

คนในชุมชน

มองเห็น

ความสําคัญใน

การกําจัดขยะมาก

ขึ้น มีการกําจัด

ขยะอยางถูกวิธี 

ปริมาณการทิ้ง

ขยะลดลง มีการ

คัดแยกขยะสราง

การเชื่อมโยงการ

บริหารจัดการขยะ

ของตําบล

กอง

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

2 สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อใหสุนัข-แมวไดรับ สํารวจประชากร 50,000 49,572 80,000 80,000 80,000 มีผูนําสุนัข สุนัข และแมว กอง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

  ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจา   

  ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ 

  อัครราชกุมารี

การฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาอยางตเนื่อง 

เพื่อประชาสัมพันธให

ความรูเกี่ยวกับโรคพิษ

สุนัขบา และสงเสริมให

ประชาชนเลี้ยงสุนัขและ

แมวอยางถูกวิธี มีความ

รับผิดชอบ ลดความเสี่ยง

ของการเกิดโรคพิษสุนัข

บาทั้งในคนและสัตว

สุนัข และแมว จํานวน 17 

หมูบาน เพื่อจัดทําทะเบียน , 

จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑและวัสดุ

วิทยาศาสตร ไดแก วัคซีน

ปองกันโรคพิษสุนัขบา เข็มฉีด

ยา กระบอกฉีดยาฯ ,จัดฉีด

วัคซีน สุนัข และแมว จํานวน  17

 หมูบาน ในเขตพื้นที่              

 ตําบลบานกอก

และแมว มารับ

การฉีกวัคซีน

ปองกันโรคพิษ

สุนัขบา ไมนอย

กวารอยละ 80

ไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาได

ครอบคลุมทั่วเขต

พื้นที่ตําบลบาน

กอก ประชาชนใน

ชุมชนให

ความสําคัญในการ

เลี้ยงและดูแล สุนัข

 และแมวอยาง    

 ถูกวิธี

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม

3 รณรงคใหความรูเรื่องโรคเอดส เพื่อประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธใหความรู 100,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม กลุมเปาหมาย กอง

ใหความรู และสรางความ

เขาใจเรื่องเอดสแก

กลุมเปาหมาย เพื่อลด

อัตราการปวยโรคเอดสใน

ประชากรทุกกลุมวัย เพื่อ

สรางภาคีเครือขายเฝา

ระวังและควบคุมโรคเอดส

ในชุมชน

ในการปองกันโรคเอดส เชน 

ปายประชาสัมพันธ วิทยากรให

ความรู และอบรมใหความรูแก

กลุมเปาหมายในเขตพื้นที่ตําบล

บานกอก

โครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น   

รอยละ 50 มีผูเขา

 รวมโครงการ    

ไมต่ํากวารอยละ 

80 ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

มีความรูความ

เขาใจในการ

ปองกันและ

ควบคุมปญหาโรค

เอดส ลดอัตราการ

เกิดโรคเอดส

ภายในชุมชน

ตําบลบานกอก

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม
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4 ปองกันและควบคุม เพื่อลดอัตราการปวย โดยการจัดซื้อ 80,000 80,000 130,000 130,000 130,000 ประชาชนที่ปวย อัตราการเกิด กอง

โรคไขเลือดออก และไขซิกา โรคไขเลือดออกและไข

ซิกาของประชากรตําบล

บานกอก เพื่อปองกันและ

ลดการระบาดของโรค

ไขเลือดออกในชวงฤดูกาล

กอนการระบาดของโรค 

ชวงที่มีการระบาด และ

หลังการระบาดของโรค

ไขเลือดออก เพื่อให

หนวยงานที่เกี่ยวของ   ทุก

ระดับ ทุกองคกร ชุมชน 

ประชาชนทั่วไปตระหนัก

ถึงความสําคัญในการ

ปองกันและควบคุมโรคใน

ชุมชน

เวชภัณฑเคมีภัณฑ อาทิเชน 

ทรายอะเบท น้ํายาเคมีพน

หมอกควัน สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณในการรณรงคควบคุม

โรคไขเลือดออก ใหกับหนวย

บริการในเขตพื้นที่                  

 ตําบลบานกอก จํานวน 2 แหง

 เปนโรค

ไขเลือดออก และ

ไขซิกา ลดลง

อยางนอย รอยละ 

10

โรคไขเลือกออก

ลดลง และ

สามารถควบคุม

โรคไดในเวลาอัน

สั้น สามารถ

ปองกันและลด

การระบาดของโรค

ไขเลือดออกที่เกิด

จากยุงลายได เกิด

การมีสวนรวมใน

การปองกันการ

แพรกระจายของ

โรคที่เกิดขึ้น         

 ในชุมชน            

   ไดทุกภาคสวน

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม
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          2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห

1 สรางหลักประกันรายไดใหแก เพื่อเปนการสงเสริม จายเงินเบี้ยยังชีพ 11,200,000 11,094,000 12,200,000 13,420,000 14,760,000 ผูสูงอายุที่มี ผูสูงอายุ กอง

ผูสูงอายุ (เบี้ยยังชีพผูสูงอาย)ุ ผูสูงอายุใหมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น และสามารถใชชีวิต

อยูไดอยางมีคุณคาใน

ชุมชนไดอยางมีความสุข

ใหกับใหกับผูสูงอายุที่มีสิทธิ

และมีคุณคุณสมบัติครบถวน

ตามหลักเกณฑที่กําหนด ใน

อัตราแบบขั้นบันได คือ ชวงอายุ

 60 – 69 ป จะไดรับเงิน 600 

บาท ,ชวงอายุ 70 – 79 ป  จะ

ไดรับเงิน 700 บาท ,ชวงอายุ 80

 – 89 ป จะไดรับเงิน 800 บาท 

และชวงอายุ 90 ป ขึ้นไป จะ

ไดรับเงิน 1,000 บาท โดยจะ

ไดรับเงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่ 

10 ของทุกเดือน

คุณสมบัติ

ครบถวนตาม

หลักเกณฑที่

กําหนด ไดรับเงิน

เบี้ยยังชีพครบทุก

ราย และมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวา รอยละ 80

ไดรับการดูแล ให

มีคุณภาพดีขึ้น 

และดํารงชีวิตใน

ชุมชนไดอยางมี

ความสุข

สวัสดิการ

สังคม

2 สนับสนุนการจัดสวัสดิการ เพื่อเปนการสงเสริม จายเงินเบี้ยยังชีพ 12,000 12,000 18,000 24,000 30,000 ผูปวยเอดส ผูปวยเอดส กอง

ทางสังคมแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

(เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส)

ใหผูปวยเอดสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช

ชีวิตอยูไดอยางมีคุณคาใน

ชุมชนไดอยางมีความสุข

ใหกับผูปวยเอดสที่มีสิทธิและมี

คุณคุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ในอัตรา 

500 บาท/คน/เดือน โดยจะไดรับ

เงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่ 10 

ของทุกเดือน

ที่มีคุณสมบัติ

ครบถวนตาม

หลักเกณฑที่

กําหนด ไดรับเงิน

เบี้ยยังชีพครบทุก

ราย และมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวา รอยละ 80

ไดรับการดูแล ทํา

ใหมีคุณภาพดีขึ้น 

และดํารงชีวิตใน

ชุมชนไดอยางมี

ความสุข

สวัสดิการ

สังคม
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3 สนับสนุนการเสริมสราง เพื่อเปนการสงเสริม จายเงินเบี้ยยังชีพ 2,600,000 2,784,000 3,072,000 3,360,000 3,648,000 ผูพิการที่มี ผูพิการไดรับการ กอง

สวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ

หรือทุพพลภาพ (เบี้ยความพิการ)

ผูพิการใหมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น และสามารถใชชีวิต

อยูไดอยางมีคุณคาใน

ชุมชนไดอยางมีความสุข

ใหกับผูพิการที่มีสิทธิและมีคุณ

คุณสมบัติครบถวนตาม

หลักเกณฑที่กําหนด ในอัตรา 

800 บาท/คน/เดือน โดยจะไดรับ

เงินเบี้ยยังชีพภายในวันที่ 10 

ของทุกเดือน

คุณสมบัติ

ครบถวนตาม

หลักเกณฑที่

กําหนด ไดรับเงิน

เบี้ยยังชีพครบทุก

ราย และมีความ

พึงพอใจไมนอย

กวา รอยละ 80

ดูแล ทําใหมี

คุณภาพดีขึ้น และ

ดํารงชีวิตในชุมชน

ไดอยางมีความสุข

สวัสดิการ

สังคม

4 สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนา

คุณภาพชีวิตใหกับประชาชนผู

ยากไรดอยโอกาส

เพื่อเปนการสงเสริมและ

สนับสนุนการชวยเหลือ 

การสงเคราะหและพัฒนา

คุณภาพชีวิต แกไขปญหา

ความเดือดรอน ใหกับ

ประชาชนผูยากไร       

ดอยโอกาสในเขตพื้นที่ 

และเพื่อประสานความ

รวมมือระหวางชุมชน 

ทองถิ่น และหนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของ 

รวมกันชวยเหลือ

ประชาชนผูยากไรดอย

โอกาสในทองถิ่น

ใหการชวยเหลือ การสงเคราะห

 การปรับปรุงซอมแซมที่อยู

อาศัย ใหกับกลุมเปาหมาย 

ไดแก เด็ก เยาวชน สตรี         

ผูสูงอายุ    ผูพิการ ที่ยากไร

ดอยโอกาส ที่มีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑที่กําหนด

20,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผูยากไร

ดอยโอกาสที่มี

คุณสมบัติตาม

หลักเกณฑที่

กําหนด ไดรับการ

ชวยเหลือ บรรเทา

ปญหาความ

เดือดรอน และมี

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กลุมเปาหมาย

ไดรับการชวยเหลือ

 ทําใหมีคุณภาพที่

ดีขึ้น สามารถ

พึ่งพาตนเองได 

และดํารงชีวิตใน

ชุมชนไดอยางมี

ความสุข

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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          2.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 แขงขันกีฬาตานยาเสพติด เพื่อสงเสริมให จัดการแขงขันกีฬา 100,000 70,000 70,000 70,000 70,000 กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน และ กอง

(อบต.บานกอกสัมพันธ) เด็ก เยาวชนและประชาชน

 เลนกีฬาใชเวลาวางให

เกิดประโยชนสุขภาพ

อนามัยของเยาวชนในพื้นที่

 และเปนการปองกัน 

แกไขปญหายาเสพติด

ระดับทองถิ่น

ประเภทสากล กีฬาพื้นบาน 

และกีฬาประเภทตางๆ  

กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน 

และประชาชนในเขตพื้นที่        

 ตําบลบานกอก จํานวน           

 17 หมูบาน

เขารวมโครงการ   

  อยางนอย         

  รอยละ 80

ประชาชนใชเวลา

วางในการออก

กําลังกาย มีสวน

รวมในกิจกรรม

ของ อบต.บาน

กอก      มีสุขภาพ

กาย สุขภาพจิต 

แข็งแรงสมบูรณ

การศึกษาฯ

          2.5  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 จัดตั้งศูนยรายงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุ จัดตั้งศูนยรายงาน 50,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การเกิดอุบัติเหตุ จํานวน สํานักงาน

สถานการณจราจรและอยูเวรยาม

ชวงเทศกาล

ทางถนนและลดการ

สูญเสียตอชีวติและ

ทรัพยสินของประชาชน

สถานการณจราจรฯ  เชน        

 ชวงเทศกาลปใหม                 

เทศกาลสงกรานต ฯ ในเขต      

 พื้นที่ตําบลบานกอก               

 จํานวน  1 แหง

ในชวงเทศกาล 

ลดลง รอยละ 50

อุบัติเหตุและการ

สูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินของ

ประชาชนลดลง

ปลัด
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2 ปองกันแกไขปญหาไฟปา เพื่อรวมรณรงคปองกัน ฝกอบรม 70,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนการเกิด สามารถลดความ สํานักงาน

และหมอกควัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

จากอัคคีภัย สรางความรู

ความเขาใจและความ

ตระหนักถึงอันตรายและ

ผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัย

วิธีการที่ถูกตองในการชวยดับไฟ

 จัดกลุมปฏิบัติงานในการแจง

เหตุไดทันที เตรียมความพรอม

ของเครื่องมือและอุปกรณตางๆ

 ที่ใชในการดับไฟ และกิจกรรม

อื่นที่เกี่ยวของ กลุมเปาหมาย 

จํานวน 17 หมูบาน

     ไฟปาและเกิด  

  ไฟไหมลดลง      

    รอยละ 10

สูญเสียที่เกิดจาก

อัคคีภัยได 

ประชาชนมีความรู

ความเขาใจใน

อันตรายและ

ผลกระทบจาก

อัคคีภัย

ปลัด

3 เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ จัดฝกอบรม 100,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูเขารวม ผูเขารวม สํานักงาน

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสาธารณภัย

รูปแบบตางๆ อยางถูกวิธี

เพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อป

พร.)             เพิ่มความรู

ความสามารถใหกับสมาชิก อป

พร. ในตําบล          บานกอก 

จํานวน 60 คน

โครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น 

รอยละ 50 มี

ผูเขารวมโครงการ 

ไมต่ํากวารอยละ 

80 ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

โครงการสามารถ

เปนกําลังในการ

ชวยเหลือ

ผูประสบภัยได     

ถูกวิธีและรวดเร็ว 

ชวยใหประชาชนมี

ความปลอดภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน

ปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 ปองกันรณรงคปฏิบัติ เพื่อสรางจิตสํานึก จัดกิจกรรม 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การเกิดอุบัติเหตุ ชวยให สํานักงาน

ตามกฎจราจร ใหกับประชาชนในการ

ปฏิบัติตามกฎจราจร และ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

ภายในเขตพื้นที่ตําบลบาน

กอก และใหความรูแก

ประชาชนผูใชรถใชถนน

ปองกันรณรงคปฏิบัติตามกฎ

จราจร เชน รณรงคการสวม

หมวกกันน็อค และกิจกรรมอื่นที่

เกี่ยวของ กลุมเปาหมาย จํานวน

 17 หมูบาน

      ในพื้นที่ลดลง 

      รอยละ 30

ประชาชนปฏิบัติ

ตามกฎจราจร 

และการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

ลดลง

ปลัด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          2.6  แผนงานงบกลาง

1 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพื่อสนับสนุนการสราง บริหารจัดการ 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนเขาถึง ประชาชน กอง

สุขภาพตําบล (สปสช.) หลักประกันสุขภาพใหแก

บุคลลในพื้นที่โดยสงเสริม

กระบวนการมีสวนรวม

ตามความพรอม ความ

เหมาะสม และความ

ตองการของประชาชนใน

ทองถิ่น

กองทุน เพื่อการสรางเสริม

สุขภาพ การปองกันโรคและ

การพื้นฟูสมรรถภาพ และการ

รักษาพยาบาลและระดับปฐมภูมิ

เชิงรุกในพื้นที่ ฯ โดยรับเงิน

สมทบ จาก อบต.บานกอก       

ไมนอยกวารอยละ 40 ของ

งบประมาณจากกองทุน

หลักประกันสุขภาพฯ (อบต.

บานกอก สมทบเงินใหกับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ตําบลบานกอก)

     การบริการ

ดาน     

สาธารณสุข    ไม

นอยกวา      รอย

ละ 80/ ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

เขาถึงการ

จัดบริการ

สาธารณสุขได

มากขึ้น มีสวนรวม

บริหารจัดการ

กองทุนฯ การ

จัดการสุขภาพ

ของชุมชน 

สอดคลองกับ

บริบทหรือปญหา

ของพื้นที่ เกิด

ความมั่นใจมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

ขึ้นทุกกลุมวัย

สาธารณสุข

และ

สิ่งแวดลอม
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาด

    และการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

      3.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          3.1 แผนงานการเกษตร

1 สนับสนุนและสงเสริมอาชีพ เพื่อสนับสนุนอาชีพ อบรมใหความรู 10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวมอบรม ประชาชน กองสงเสริม

ดานการประมง การประมง เพิ่มรายไดและ

ลดรายจายใหประชาชน

อบรมใหความรูเกี่ยวกับ

การประมง การขยายพันธุ

ปลา ฯลฯ

เกี่ยวกับการประมง การ

ขยายพันธุปลาและวิธีการเลี้ยง

ปลา และสัตวน้ํา จํานวน 50 คน

    ผานการ

ฝกอบรม ไมนอย

กวารอยละ 80

มีรายไดเพิ่มขึ้น

และรายจายใน

ชีวิตประจําวันลดลง

การเกษตร
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          3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 สงเสริมการทองเที่ยว เพื่อสงเสริม จัดงานสงเสริม 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน นักทองเที่ยว สํานักงาน

ทุงบัวแดงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประชาสัมพันธ การ

ทองเที่ยวทุงบัวแดง       

บานมะเกลือ หมูที่ 13     

ตําบลบานกอก สงเสริมให

ประชาชนมีพื้นที่จําหนาย

ผลิตภัณฑสินคา OTOP 

และสินคาทองถิ่น พัฒนา

และเสริมสรางรายไดของ

ประชาชนควบคูกับการ

สงเสริมการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ และวัฒนธรรม

ประเพณีทองถิ่น

การทองเที่ยวทุงบัวแดงแหลง

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  

เปาหมายนักทองเที่ยว 

ประชาชนทั่วไป จํานวนไมนอย

กวา 5,000 คน/ป ประชาชนใน

ทองถิ่นสรางรายได ไมนอยกวา 

100 คน  สถานที่จัดงาน บริเวณ

 ทุงบัวแดง      บานมะเกลือ 

หมูที่ 13 ตําบลบานกอก อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

   นักทองเที่ยวมี   

   ความพึงพอใจ   

 ไมนอยกวารอยละ

 80 และ

กลุมเปาหมายเขา

รวมกิจกรรม     

ไมนอยกวา     

รอยละ 80

และประชาชน

ทั่วไปเขามา

ทองเที่ยวทุงบัว

แดงบานมะเกลือ 

หมูที่ 13 เพิ่มขึ้น 

ประชาชนใน

หมูบานมีรายได

เพิ่มขึ้น เปนแหลง

เรียนรูเกี่ยวกับ

ระบบนิเวศ ดึงดูด

นักทองเที่ยวเพิ่ม

มากขึ้นและแหลง

ทองเที่ยวเปนที่

รูจักในวงกวาง

ปลัด
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

          4.1  แผนงานการศึกษา

1 สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สงเสริมสุขภาพเด็ก จัดซื้ออาหารเสริม 1,110,000 944,683 991,000 991,000 991,000 จํานวนเด็ก เด็กนักเรียนมี กอง

โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนใหมีสุขภาพดีและ

ไดรับอาหารครบถวน

(นม)ใหกับโรงเรียน จํานวน 4 

แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

จํานวน  3 แหง

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารเสริม (นม) 

รอยละ 80

อาหารเสริม(นม)

ตามหลักโภชนาการ

การศึกษาฯ

2 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหเด็กได สนับสนุนการจัดหา 920,000 455,700 478,000 478,000 478,000 จํานวนเด็ก เด็กทุกคนไดรับ กอง

สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

รับประทานอาหารที่มี

คุณภาพอยางเพียงพอ และ

เหมาะสมตอความตองการ

 มีอาหารกลางวัน

รับประทานทุกวัน และมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

อาหารกลางวันใหเด็กนักเรียน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ 

จํานวน 3 แหง

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน 

อยางนอย           

  รอยละ 80

สารอาหารครบ     

 ทั้ง 5 หมู อาหาร

มีประโยชน 

เพียงพอตอความ

ตองการของ

รางกายทุกวัน

การศึกษาฯ

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสนับสนุนคาจัดการ คาจัดการเรียน 30,000 171,700 197,200 197,200 197,200 เด็กนักเรียนไดรับ ศูนยพัฒนา กอง

สถานศึกษา(สําหรับสนับสนุนคา

จัดการเรียนการสอนของศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก (รายหัว))

เรียนการสอนของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ให

ไดคุณภาพที่ดีขึ้น

การสอนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในพื้นที่ จํานวน 3 แหง            

อัตราคนละ 1,700 บาท/ป

การพัฒนาการ

เรียนการสอน 

เหมาะสมสําหรับ

เด็กเล็ก อยาง

นอยกวารอยละ 80

เด็กเล็กมี

ประสิทธิภาพใน

การพัฒนาเด็ก

นักเรียนและมี

พัฒนาการที่ดีขึ้น

การศึกษาฯ
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4 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อสนับสนุนคาใชจาย คาใชจายในการ 56,500 131,080 131,080 131,080 เด็กนักเรียนไดรับ ศูนยพัฒนา กอง

สถานศึกษา(สําหรับสนับสนุน

คาใชจายในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

ในการจัดการศึกษาของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่

ใหไดคุณภาพที่ดีขึ้น

จัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในพื้นที่ จํานวน 3 แหง

เปนคาใชจาย เชน คาหนังสือ

เรียน คาอุปกรณการเรียน       

คาเครื่องแบบนักเรียน           

คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน ฯลฯ

การพัฒนาการ

เรียนการสอน 

เหมาะสมสําหรับ

เด็กเล็ก อยาง

นอยกวารอยละ 80

เด็กเล็กมี

ประสิทธิภาพใน

การพัฒนาเด็ก

นักเรียนและมี

พัฒนาการที่ดีขึ้น

การศึกษาฯ

5 สนับสนุนคาใชจายการบริหาร เพื่อใหเด็กได สนับสนุนการ 1,568,000 1,646,000 1,646,000 1,646,000 จํานวนเด็ก เด็กทุกคนไดรับ กอง

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

สําหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่            

 ตําบลบานกอก

รับประทานอาหารที่มี

คุณภาพอยางเพียงพอ และ

เหมาะสมตอความตองการ

 มีอาหารกลางวัน

รับประทานทุกวัน และมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง

จัดหาอาหารกลางวันใหเด็ก

นักเรียนของโรงเรียนในเขต

พื้นที่ตําบลบานกอก จํานวน 4 

แหง (อุดหนุนโรงเรียนบาน

มะเกลือโนนทอง, อุดหนุน

โรงเรียนบานหลุบงิ้ว , อุดหนุน

โรงเรียนบานสระสี่เหลี่ยม , 

อุดหนุนโรงเรียนบานทุงสวาง

วัฒนา

นักเรียนที่ไดรับ

อาหารกลางวัน 

อยางนอย           

 รอยละ 80

สารอาหารครบ     

    ทั้ง 5 หมู 

อาหารมีประโยชน 

เพียงพอตอความ

ตองการของ

รางกายทุกวัน

การศึกษาฯ

6 จัดงานวันเด็กแหงชาติ สงเสริมและสนับสนุน จัดงานวันเด็กแหงชาติ 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุมเปาหมาย เด็ก เยาวชน กอง

ใหเด็ก เยาวชน ไดมีความรู

 ความเขาใจเกี่ยวกับ

บทบาท สิทธิหนาที่ของ

ตนเอง

โดยจัดกิจรรมวันเด็กแหงชาติ

ในพื้นที่ตําบลบานกอก 

กลุมเปาหมาย จํานวน 700 คน

เขารวมโครงการ

อยางนอย           

 รอยละ 80

ไดรับการสงเสริม

และสนับสนุน ให

มีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับ

บทบาท สิทธิ

หนาที่ของตนเอง

การศึกษาฯ
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

          4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางอาคารเอนกประสงค เพื่อสภาพแวดลอม โดยทําการ กอสรางอาคาร 100,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง      

 บานโนนทอง หมูที่ 3

ภายใน ภายนอกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก นาอยู    

นารู นาเรียน ปลอดภัย 

สนับสนุนการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเรียนรูที่ได

มาตรฐาน ปลอดภัย 

เพียงพอตอจํานวนเด็ก มี

สถานที่เปนแหลงเรียนรูที่

เอื้อตอการพัฒนาเด็ก

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 

9.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร 

ชนิดเสาเหล็ก มุงหลังคาเหล็ก

รีดลอน (METAL SHEET) ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ 1 

ปาย กอสรางตามแบบ อบต.

บานกอก เลขที่ อ.001/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน ภายนอก

นาอยู ปลอดภัย 

สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ไดมาตรฐาน 

เอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาผูเรียน

(เสนอโดย 

ศพด.บาน 

โนนทอง       

 หมูที่ 3)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใหเด็กนักเรียน โดยทําการ กอสราง 71,000 รอยละ 80 ของ เด็กนักเรียน กองชาง

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก             

 บานโนนทอง หมูที่ 3

ผูปกครอง ประชาชน 

สัญจรไปมาไดสะดวก และ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

24.50 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม

นอยกวา 122.50 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ ท.30/2562

เด็กนักเรียน 

ประชาชนเดินทาง

สะดวก และ

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา         

รอยละ 80

ประชาชน 

เดินทางสัญจร

สะดวก และการ

เกิดอุบัติเหตุลดลง

 ในพื้นที่ศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

(เสนอโดย 

ศพด.บาน 

โนนทอง       

 หมูที่ 3)

3 กอสรางหองน้ําสําหรับ เพื่อใหเด็กมีหองน้ํา โดยทําการ กอสรางอาคาร 150,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง     

 บานโนนทอง หมูที่ 3

หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ 

และมีหองน้ําที่เพียงพอตอ

จํานวนเด็กนักเรียน

ขนาดกวาง 3.25 เมตร ยาว 

7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 31.50 ตารางเมตร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ      1 ปาย กอสราง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่ 

อ.001/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมีหองน้ํา 

หองสวมที่ถูก

สุขลักษณะ 

เหมาะสมกับวัย

ของเด็ก

(เสนอโดย 

ศพด.บาน 

โนนทอง       

 หมูที่ 3)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 สนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหมีสนาม โดยการ ดําเนินการจัดหา 100,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนทอง     

 บานโนนทอง หมูที่ 3

เด็กเลนสรางปญญา

ภายในศูนยพัฒนา         

เด็กเล็ก ที่ไดมาตรฐาน

และสงเสริมใหเด็กได

พัฒนาศักยภาพของตัวเอง 

ไปพรอมๆ กับการมีสวน

รวมของคนในชุมชน

วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการสราง

สนามเด็กเลนสรางปญญา เชน 

ทรายหยาบ เชือกยักษ กอกน้ํา 

เสาไมเนื้อแข็ง ปูนซีเมนต 

พลาสติกใส ทอ PVC กอกน้ํา

สนาม ลวดเชื่อม ตะปู สี ฯลฯ 

และวัสดุ อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ

 จํานวน 1 แหง

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็ก มีสนาม

เด็กเลนสราง

ปญญา  เด็ก

ปฐมวัยไดเรียนรู

สิ่งตางๆ นอกจาก

ความรูในหองเรียน

 พัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง

การศึกษาฯ 

(เสนอโดย 

ศพด.บาน

โนนทอง    

หมูที่ 3)

5 ปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคาร โดยทําการ ปรับปรุงอาคาร 100,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

เอนกประสงคศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   

บานสระสี่เหลี่ยม                      

บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7

เอนกประสงค ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก      นาอยู 

นาเรียน ปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

เด็กนักเรียนมีสถานที่

แปรงฟนที่ถูกสุขลักษณะ

เพียงพอกับจํานวนเด็ก

นักเรียน และมีหองครัวใน

การประกอบอาหารที่มี

ความเหมาะสม

เพิ่มที่แปรงฟนสําหรับเด็ก 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 

12.80 เมตร สูง 0.60 เมตร ตอ

เติมหัองครัว ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมี

พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 12.00 

ตารางเมตร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ อ.007/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน นาอยู 

ปลอดภัย เด็ก

นักเรียนมีที่แปรง

ฟนที่เหมาะสมและ

เพียงพอ มี

หองครัวที่

เหมาะสมกับการ

บริหารจัดการ

เกี่ยวกับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

(เสนอโดย 

ศพด.บาน 

สระสี่เหลี่ยม  

  หมูที่ 7)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 กอสรางหองน้ําสําหรับ เพื่อใหเด็กมีหองน้ํา โดยทําการ กอสรางอาคาร 300,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระสี่เหลี่ยม

  บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7

หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ 

และมีหองน้ําที่เพียงพอตอ

จํานวนเด็กนักเรียน

ขนาดกวาง 3.25 เมตร ยาว 

7.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใชสอย

ไมนอยกวา 31.50 ตารางเมตร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ      1 ปาย กอสราง

ตามแบบ อบต.บานกอก เลขที่ 

อ.001/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมีหองน้ํา 

หองสวมที่ถูก

สุขลักษณะ 

เหมาะสมกับวัย

ของเด็ก

(เสนอโดย 

ศพด.บาน

สระสี่เหลี่ยม  

 หมูที่ 7)

7 กอสรางอาคารพักรอสําหรับ เพื่อใหศูนยพัฒนา โดยทําการ กอสรางอาคาร 50,000  ผูปกครอง ศูนยพัฒนา กองชาง

ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        

 บานสระสี่เหลี่ยม                        

  บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 7

เด็กเล็กมีอาคารพักรอรับ

เด็กสําหรับผูปกครองที่มี

ความเหมาะสม เพียงพอ  

และมีความปลอดภัย

พักรอ ขนาดกวาง 3.50 เมตร  

ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา 12.25 ตาราง

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่        

  อ.006/2562

เด็กนักเรียน 

ประชาชนเขาใช

ประโยชน ไมนอย

กวารอยละ 80

เด็กเล็กมีที่รอรับ

เด็กสําหรับ

ผูปกครองที่

สะดวกและ

ปลอดภัย

(เสนอโดย 

ศพด.บาน

สระสี่เหลี่ยม  

 หมูที่ 7)



189

เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 สนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหมีสนาม โดยการ ดําเนินการจัดหา 100,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสระสี่เหลี่ยม

  บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7

เด็กเลนสรางปญญา

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ที่ไดมาตรฐานและสงเสริม

ใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพ

ของตัวเอง ไปพรอมๆ กับ

การมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน

วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการสราง

สนามเด็กเลนสรางปญญา เชน 

ทรายหยาบ เชือกยักษ กอกน้ํา 

เสาไมเนื้อแข็ง ปูนซีเมนต 

พลาสติกใส ทอ PVC กอกน้ํา

สนาม ลวดเชื่อม ตะปู สี ฯลฯ 

และวัสดุ อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ

 จํานวน 1 แหง

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็ก มีสนาม

เด็กเลนสราง

ปญญา  เด็ก

ปฐมวัยไดเรียนรู

สิ่งตางๆ นอกจาก

ความรูในหองเรียน

 พัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง

การศึกษาฯ 

(เสนอโดย 

ศพด.บาน

สระสี่เหลี่ยม  

 หมูที่ 7)

9 สนามเด็กเลนสรางปญญา เพื่อใหมีสนาม โดยการ ดําเนินการจัดหา 60,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสวาง

วัฒนา บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9

เด็กเลนสรางปญญา

ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ที่ไดมาตรฐานและสงเสริม

ใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพ

ของตัวเอง ไปพรอมๆ กับ

การมีสวนรวมของคนใน

ชุมชน

วัสดุ อุปกรณเพื่อใชในการสราง

สนามเด็กเลนสรางปญญา เชน 

ทรายหยาบ เชือกยักษ กอกน้ํา 

เสาไมเนื้อแข็ง ปูนซีเมนต 

พลาสติกใส ทอ PVC กอกน้ํา

สนาม ลวดเชื่อม ตะปู สี ฯลฯ 

และวัสดุ อุปกรณอื่นที่เกี่ยวของ

 จํานวน 1 แหง

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็ก มีสนาม

เด็กเลนสราง

ปญญา  เด็ก

ปฐมวัยไดเรียนรู

สิ่งตางๆ นอกจาก

ความรูในหองเรียน

 พัฒนาศักยภาพ

ของตนเอง

การศึกษาฯ 

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เพื่อสภาพแวดลอม โดยทําการ ปรับปรุงเปลี่ยน 100,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

(สนามเด็กเลน) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

บานทุงสวางวัฒนา                    

บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9

ภายใน ภายนอกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก นาอยู    

นารู นาเรียน ปลอดภัย 

สนับสนุนการเรียนการ

สอนใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น มีพื้นที่ในการจัด

กิจกรรมเรียนรูที่ได

มาตรฐาน ปลอดภัย 

เพียงพอตอจํานวนเด็ก มี

สถานที่เปนแหลงเรียนรูที่

เอื้อตอการพัฒนาเด็ก

โครงหลังคาและวัสดุมุงหลังคา

อาคาร ขนาดกวาง 8.20 เมตร 

ยาว 11.30 เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา 92.66 ตาราง

เมตร เปลี่ยนหลังคาเหล็ก        

  มุงหลังคาเหล็กรีดลอน          

(METAL SHEET) ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่ อ.002/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน ภายนอก

นาอยู ปลอดภัย 

สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ไดมาตรฐาน 

เอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาผูเรียน

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)

11 ปรับปรุงอาคารเพิ่มที่แปรงฟน เพื่อปรับปรุงอาคาร โดยทําการ ปรับปรุงอาคาร 20,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กองชาง

สําหรับเด็กภายในศูนยพัฒนา         

  เด็กเล็กบานทุงสวางวัฒนา           

 บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9

เอนกประสงค ภายในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก นาอยู นา

เรียน ปลอดภัย มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ

เด็กนักเรียนมีสถานที่

แปรงฟนที่ถูกสุขลักษณะ

เพียงพอกับจํานวนเด็ก

นักเรียน

เพิ่มที่แปรงฟนสําหรับเด็ก 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 

5.80 เมตร สูง 0.60 เมตร หรือ

มีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2.32 

ตารางเมตร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย 

กอสรางตามแบบ อบต.บาน

กอก เลขที่       อ.003/2562

เขาใชประโยชน 

ไมนอยกวารอยละ

 80

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน นาอยู 

ปลอดภัย เด็ก

นักเรียนมีที่แปรง

ฟนที่เหมาะสมและ

เพียงพอ

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 ติดตั้งมุงลวดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหสภาพแวดลอม โดยทําการ ติดตั้งมุงลวด 18,000 เด็กนักเรียน ศูนยพัฒนา กอง

บานทุงสวางวัฒนา                       

 บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9

ภายใน ภายนอกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก นาอยู

ปลอดภัย สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาคาร น1. จํานวน 2 ชุด น2. 

จํานวน 2 ชุด น3. จํานวน 7 ชุด

 น4. จํานวน 4 ชุด ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

ที่โดนแมลง สัตว  

กัด ตอย  ลดลง 

ไมนอยกวา       

รอยละ 10

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน ภายนอก

นาอยู ปลอดภัย 

สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ไดมาตรฐาน 

เอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาผูเรียน

การศึกษาฯ 

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)

13 ปรับปรุงซอมแซมอาคาร เพื่อใหสภาพแวดลอม โดยทําการ 100,000 อาคารมีความ ศูนยพัฒนา กองชาง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทุงสวาง

วัฒนา  บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9

ภายใน ภายนอกศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก นาอยู

ปลอดภัย สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีพื้นที่

ในการจัดกิจกรรมเรียนรูที่

ไดมาตรฐาน ปลอดภัย

1.งานหลังคาและกระเบื้องมุง

หลังคาที่ชํารุด                        

     2.ฝาเพดานภายนอกและ

ภายในที่ชํารุด                        

     3.ระบบไฟฟาภายในอาคาร

 และติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย ปรับปรุง

ซอมแซมตามแบบ                  

  อบต.บานกอก เลขที่             

  อ.004/2562

ปลอภัยตอเด็ก

นักเรียน ลดการ

เกิดอุบัติเหตุ      

ไมนอยกวา      

รอยละ 10

เด็กเล็กมี

สภาพแวดลอม

ภายใน ภายนอก

นาอยู ปลอดภัย 

สนับสนุนการ

เรียนการสอนใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 ไดมาตรฐาน 

เอื้ออํานวยตอการ

พัฒนาผูเรียน

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 กอสรางอาคารพักรอสําหรับ เพื่อใหศูนยพัฒนา โดยทําการ กอสรางอาคาร 50,000  ผูปกครอง ศูนยพัฒนา กองชาง

ผูปกครอง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบาน

ทุงสวางวัฒนา บานทุงสวางพัฒนา 

หมูที่ 9

เด็กเล็กมีอาคารพักรอรับ

เด็กสําหรับผูปกครองที่มี

ความเหมาะสม เพียงพอ  

และมีความปลอดภัย

พักรอ ขนาดกวาง 3.50 เมตร  

ยาว 3.50 เมตร หรือมีพื้นที่ใช

สอยไมนอยกวา 12.25 ตาราง

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก เลขที่ อ.

005/2562

เด็กนักเรียน 

ประชาชนเขาใช

ประโยชน ไมนอย

กวารอยละ 80

เด็กเล็กมีที่รอรับ

เด็กสําหรับ

ผูปกครองที่

สะดวกและ

ปลอดภัย

(เสนอโดย 

ศพด.บานทุง

สวางวัฒนา   

 หมูที่ 9)

          4.3  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

1 สงเสริมประเพณีสงกรานต เพื่อสงเสริม ฟนฟูและ สงเสริมประเพณี 70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมาย ประชาชนรวมกัน กอง

อนุรักษไวซึ่ง

ขนบธรรมเนียมประเพณี

สงกรานตใหสืบไป

สงกรานตโดยมีกิจกรรม เชน 

ทําบุญ     ตักบาตร ขนทราย

เขาวัด สรงน้ําพระพุทธรูป และ

กิจกรรมแหเทพีสงกรานต 

ขบวนแหเศรษฐกิจพอเพียง  

ขบวนแหพระพุทธรูปคูบาน ฯ 

กลุมเปาหมายประชาชนในเขต

พื้นที่ตําบลบานกอก จํานวน     

   17 หมูบาน

เขารวมโครงการ 

อยางนอยรอยละ 

80 และประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจ ไมนอยกวา  

      รอยละ 80

ทํากิจกรรม          

 เกิดความรัก

ความผูกพันและ

ความอบอุนใน

ครอบครัว 

สงเสริมและ

อนุรักษประเพณี

สงกรานต

การศึกษาฯ
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 สงเสริมประเพณีลอยกระทง เพื่อปลูกฝงจิตสํานึก ฝกอบรมให 70,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุมเปาหมาย เกิดการมีสวนรวม กอง

ใหคนในชุมชนเกิดความ

ตระหนัก และเขามามีสวน

รวมในการอนุรักษฟนฟู 

และสืบสาน       ภูมิ

ปญญาและคุณคาความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม

 และความเปนไทย

ความรูประเพณีลอยกระทง 

กิจกรรมลอยกระทง 

กลุมเปาหมาย ประชาชน 

เยาวชนในเขตพื้นที่ตําบล         

    บานกอก จํานวน 17 หมูบาน

เขารวมโครงการ 

อยางนอยรอยละ 

80 และประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจ ไมนอยกวา  

     รอยละ 80

ในการอนุรักษ

และฟนฟู 

วัฒนธรรม

ประเพณี อันดีงาม

ของไทยไว และ

สืบทอดตอไป

การศึกษาฯ
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากและแขงขันไดอยางยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน

       5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

          5.1  แผนงานการเกษตร

1 ทองถิ่นอาสา ปลูกปา เพื่อลดปญหาภาวะ จัดกิจกรรมปลูก 50,000 50,000 50,000 มีพื้นที่ปาไม ประชาชน กองสงเสริม

 เฉลิมพระเกียรติ โลกรอน รักษาสมดุล

ธรรมชาติ

ตนไมในวันสําคัญ และปลูก

หญาแฝก ดูแลปาและรักษา

สิ่งแวดลอมในพื้นที่                

ตําบลบานกอก

เพิ่มขึ้นรอยละ 80 มีความตระหนัก

ในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

 เพิ่มพื้นที่สีเขียว

การเกษตร

2 กําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา เพื่อกําจัดวัชพืช กิจกรรมกําจัด 100,000 20,000 30,000 30,000 30,000 กําจัดวัชพืชใน วัชพืชใน กองสงเสริม

และปรับภูมิทัศนแหลงน้ํา ในแหลงน้ําที่เปนปญหาตอ

คุณภาพน้ําและการใชน้ํา

ของเกษตรกร        ทําให

ภูมิทัศนสวยงาม รักษา

สภาพคูคลองในดานการ

ระบายน้ํา

วัชพืชและปรับภูมิทัศนแหลงน้ํา

ในเขตพื้นที่ตําบลบานกอก 

กลุมเปาหมาย จํานวน 100 คน

แหลงน้ําเปาหมาย

ไดไมนอยกวา     

รอยละ 80 และ

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจ    

ไมนอยกวา       

รอยละ 80

แหลงน้ําลดลง ลด

ปญหาวัชพืช       

กีดขวางการ

ไหลเวียนของน้ํา

การเกษตร
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ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2   การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ

       6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรที่ดีมีประสิทธิภาพ

          6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1 ปรับปรุงการจัดทํา พัฒนาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงแผนที่ภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่มี มีระบบ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

แผนที่อบต. และระบบสารสนเทศ

ใหทันสมัยและทราบขอมูล

พื้นฐานของตําบลครบถวน

ทุกดาน

และทะเบียนทรัพยสิน, แผนที่ 

อบต.

การปรับปรุงระบบ

แผนที่ภาษี อยาง

นอย 30 ครั้ง/ป

สารสนเทศ

นํามาใชงานได

และขอมูลเปน

ปจจุบัน

2 ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาความรู จัดฝกอบรมเพื่อ 300,000 20,000 30,000 30,000 30,000 ผูเขารวม ผูเขาอบรม สํานักงาน

การปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หนวยงาน

ความสามารถใหกับ

ผูเขารวมการอบรมให

สามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

เขาใจวินัย คุณธรรม 

จริยธรรมของขาราชการ 

เห็นความสําคัญและ

เสริมสรางภาพลักษณของ

หนวยงานใหมีความ

โปรงใสและเปนธรรม

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใน

หนวยงาน ใหความรู

กลุมเปาหมาย คณะผูบริหาร

ทองถิ่น สมาชิกสภา อบต. 

พนักงานสวนตําบล            

พนักงานจางและผูนําหมูบาน   

 จํานวน 80 คน

โครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้นไม

นอยกวารอยละ 

80  ผูเขารวม

โครงการ ไมต่ํา

กวารอยละ 80 

และมีระดับความ

พึงพอใจไมนอย

กวารอยละ 80

มีความรู 

ความสามารถ

เพิ่มขึ้น  สามารถ

นําไปปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ      

มีกระบวนทัศน 

วัฒนธรรม คานิยม

ในการปฏิบัติงาน

ที่มุงเพิ่มสมรรถนะ

และพัฒนาระบบ

ราชการในการ

ใหบริการ

ปลัด
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3 กิจกรรม 5 ส เพื่อดูแลรักษาความ จัดกิจกรรม 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีการดําเนินงาน บานเมือง สํานักงาน

สะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของ

บานเมืองสถานที่ราชการ

และในเขตพื้นที่ตําบลบาน

กอก

ทําความสะอาดสถานที่

สาธารณะ สถานที่ราชการ 

ชุมชน ตลาด บริเวณภายใน

พื้นที่ตําบลบานกอก

ตามแนวทางของ

กิจกรรม 5 ส 

อยางนอย 6 ครั้ง/ป

 บานเมืองสะอาด

เปนระเบียบ

เรียบรอย

สะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอย

มากขึ้น สถานที่

สะอาดถูก

สุขลักษณะ

ปลัด

4 ฝกอบรมพัฒนาประชาธิปไตยและ เพื่อพัฒนาให โดยจัดการฝกอบรม 50,000 10,000 15,000 15,000 15,000 ผูเขารวม กลุมเปาหมาย สํานักงาน

การปกปองสถาบัน ประชาชนมีความรู

หลักการแนวทางตาม

ประชาธิปไตยและการ

ปกปองสถาบัน

พัฒนาประชาธิปไตยและการ

ปกปองสถาบัน ใหความรูกับ

กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป 

คณะผูบริหารทองถิ่น              

สมาชิกสภา อบต. พนักงาน

สวนตําบล พนักงานจาง           

 จํานวน 100 คน

โครงการไดรับ

ความรูเพิ่มขึ้น 

รอยละ 50 มี

ผูเขารวมโครงการ 

ไมต่ํากวารอยละ 

80 ผูเขารวม

โครงการมีความ

พึงพอใจ ไมนอย

กวารอยละ 80

ใหความสําคัญและ

เขาใจใชสิทธิ์

เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตยและ

ปกปองสถาบัน

ปลัด
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5 เสริมสรางความรูดานการปองกัน เพื่อปรับทัศนคติ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ 230,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูเขารวม เกิดการปรับ สํานักงาน

และตอตานการทุจริต สรางคานิยมความซื่อสัตย

สุจริต/รวมตอตานการ

ทุจริต และปรับฐาน

ความคิดการแยกแยะ

ระหวางผลประโยชนสวน

ตนและสวนรวม เผยแพร

คูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนของ   

               อบต .บานกอก

ใหความรู ปรับทัศนคติ สราง

คานิยม ความซื่อสัตยสุจริตและ

เผยแพรคูมือการปองกัน

ผลประโยชนทับซอนใหกับ

กลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป 

คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิก

สภา อบต. และพนักงาน

เจาหนาที่ อบต.บานกอก 

จํานวน 100 คน

โครงการมีระดับ

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80  และมีทัศนคติ

และคานิยมที่ดี   

ไมยอมรับการ

ทุจริต ไมนอยกวา 

     รอยละ 80

ทัศนคติ สราง

คานิยมความ

ซื่อสัตย/รวม

ตอตานการทุจริต 

และปรับฐาน

ความคิดการ

แยกแยะระหวาง

ผลประโยชนสวน

ตนและสวนรวม 

เกิดความรูความ

เขาใจและ

สามารถปฏิบัติงาน

ไดอยางถูกตอง

ตามคูมือการ

ปองกัน

ผลประโยชนทับ

ซอนของ อบต.

บานกอก

ปลัด
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6 บริหารงานของสถานที่ เพื่อใหมีศูนยปฏิบัติการ มีบุคลากรเพื่อชวยเหลือ 25,000 25,000 25,000 25,000 มีสถานที่กลาง สามารถอํานวย สํานักงาน

กลางศูนยปฏิบัติการรวมในการ

ชวยเหลือประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอําเภอจัตุรัส

รวมในการชวยเหลือ

ประชาชนขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

อําเภอจัตุรัส และสถานที่

กลางในระดับตําบล มี

ความเปนมาตรฐาน 

ทันสมัย สะดวก เปน

แหลงขอมูลกลางที่มีความ

นาเชื่อถือ โดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

 ใหเกิดประโยชนตอ

องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในการชวยเหลือ

ประชาชนมากที่สุด

งานธุรการของสถานที่กลาง

ศูนยปฏิบัติการรวมฯ  มีระบบ

ขอมูลสารสนเทศ เพื่อเผยแพร 

ขาวสาร หลักเกณฑ และวิธีการ

ใหการชวยเหลือประชาชน 

ปรับปรุงสถานที่กลางศูนย

ปฏิบัติการรวมฯ จํานวน 1 แหง 

ตั้งอยูที่สํานักงานสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่นอําเภอจัตุรัส ณ

 ที่วาการอําเภอจัตุรัส โดยให 

อบต.บานกอก เปนหนวยงาน

จัดหาแทน และขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณ จาก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

เขตอําเภอจัตุรัส

ศูนยปฏิบัติการ

รวมในการ

ชวยเหลือ

ประชาชนของ

องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอําเภอ

จัตุรัส จํานวน 1 

แหง และ

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ความสะดวกใหแก

ประชาชนที่มา

ขอรับการ

ชวยเหลือในดาน

ตางๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ เปน

ศูนยรวมขอมูล

ปญหาความ

ตองการของ

ประชาชนและ

ประสานงานกับ

หนวยงานที่

เกี่ยวของ

ปลัด
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7 ฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเปนการพัฒนา จัดฝกอบรมและ 400,000 ผูเขารวม ผูเขารับการอบรม สํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

ความรูความสามารถใหกับ

ผูเขารับการอบรม 

สามารถปฏิบัติงานได

อยางถูกตองและมี

ประสิทธิภาพ มีกระบวน

ทัศน วัฒนธรรมและ

คานิยมในการปฏิบัติงานมุง

เพิ่มสมรรถนะและพัฒนา

ระบบราชการ          มี

ประสบการณ 

แนวความคิดในการบริหาร

จัดการองคกรใหเหมาะสม

ทันเหตุการณในสภาวะ

แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป

ของชุมชน

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

  ผูเขารับการอบรม 

ประกอบดวย พนักงานสวน

ตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา

 อบต. และผูนําหมูบาน จํานวน 

 80  คน สถานที่ฝกอบรม ณ 

หองประชุมองคการบริหารสวน 

         ตําบลบานกอกและ

ศึกษาดูงานภายในประเทศ

โครงการ มีระดับ

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวารอยละ 

80 และมีความรู

ความเขาใจใน

ระบบงานเพิ่มขึ้น

ไมนอยกวารอยละ

 80

มีความรู 

ความสามารถ

เพิ่มขึ้น สามารถ

นําไปปฏิบัติงานได

อยางมี

ประสิทธิภาพ      

 มีกระบวนทัศน 

วัฒนธรรมและ

คานิยม เพิ่ม

สมรรถนะ พัฒนา

ระบบราชการใน

การใหบริการ

ประชาชนโดยยึด

หลักบริหาร

จัดการบานเมืองที่ดี

ปลัด
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          6.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1 กอสรางโรงจอดรถ เพื่อกอสราง โดยทําการ กอสราง 500,000 จํานวนผูมาใช มีสถานที่จอดรถ กองชาง

โรงจอดรถใหเพียงพอตอผู

ที่มาติดตอราชการและ

พนักงานเจาหนาที่

โรงจอดรถองคการบริหารสวน

ตําบลบานกอก ขนาดกวาง 

18.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร 

หรือมีพื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 

360.00 ตารางเมตร  จํานวน    

1 หลัง กอสรางตามแบบ อบต.

บานกอก กําหนด

อาคารจอดรถ ไม

นอยกวารอยละ 

80 ของผูมาติดตอ

ราชการ/เจาหนาที่

ใหกับประชาชน

ที่มาติดตอ

ราชการและ

เจาหนาที่เพิ่มขึ้น

          6.3  แผนงานเคหะและชุมชน

1 ถมดิน บริเวณพื้นที่หนาหองน้ํา เพื่อปรับปรุงพื้นที่ โดยทําการถมดิน 300,000 อบต.บานกอก อบต.บานกอก กองชาง

(หลังหองประชุม อบต.บานกอก) ของที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบล        

บานกอก ใหมีพื้นที่ใช

ประโยชนเพิ่มขึ้น

บริเวณพื้นที่หนาหองน้ํา (หลัง

หองประชุม อบต.บานกอก)      

  พื้นที่ดินถม ความสูงตามคา

ระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงพื้นที่ใหเรียบรอย 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย ตามแบบ 

อบต.บานกอก

มีพื้นที่ใชประโยชน

เพิ่มขึ้น

มีพื้นที่ใชประโยชน

ในการดําเนินการ

ตามกิจกรรม ของ

 อบต.บานกอกได

เพิ่มขึ้น และเกิด

ความสวยงาม นา

มอง สะอาด มี

ความเปนระเบียบ

เรียบรอย
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เปาหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 ปรับภูมิทัศนจัดสวนหยอม ภายใน เพื่อปรับภูมิทัศนภายใน โดยทําการ จัดทําสวนหยอม 300,000 ผูมาติดตอ ที่ทําการ อบต. กองชาง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล

บานกอก

พื้นที่ ที่ทําการ อบต.บาน

กอก ใหดูสวยงาม นามอง 

และสามารถใชประโยชน

ในพื้นที่ไดเพิ่มขึ้น

บริเวณหนาหองน้ํา (หอง

ประชุม) โดยการจัดจาง/จัดหา

ตนไม ไมดอก ไมประดับ ทราย

หยาบ ทรายละเอียด กอนหิน 

หญา ปูนซีเมนต ฯลฯ และ

คาใชจายอื่นที่เกี่ยวของ จัดทํา

สวนหยอม ตามแบบ อบต.บาน

กอก กําหนด

ราชการ/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจ ไม

นอยกวา  รอยละ 

80

บานกอกดู

สวยงามนามอง มี

ความเปนระเบียบ 

เรียบรอย 

เหมาะสมและเปน

การปรับปรุงพื้นที่

ใหสามารถใชงาน

ไดเพิ่มขึ้น

รวมทั้วสิ้น 29,693,500 29,417,400 23,557,480 24,001,680 26,911,280
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 แบบ ผ.02/1

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพิ่มอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 

      1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

          1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายบานนายบริจาค - ฟารมไก 

 (ชวงที่ 1) บานกอก  หมูที่ 2                  

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรงถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  

705  เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา  3,525 ตารางเมตร

 พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง

 กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ    

  1 ปาย

2,045,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

     กองชาง     

    (เสนอโดย 

หมูที่ 2)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

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

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น



205

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก       

คอนกรีต จากสายสนามบิน - ถนนทาง

หลวง 201 (ชัยภูมิ -สีคิ้ว) ถนนอางเก็บน้ํา

 บานกอก  หมูที่  2 ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 2,700 เมตร 

ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  

13,500 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร ตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐานกรมทาง

หลวงชนบท  ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

3,780,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

       กองชาง   

     (เสนอโดย  

    หมูที่ 2)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

3 ซอมแซมถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายไรนางมา  แดงวิชัย -     

  ไรนางธนันญา  สิงหลา บานโนนทอง

 หมูที่  3  ตําบลบานกอก  อําเภอ

จัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ซอมแซมถนน

ลูกรังเดิม ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 1,100 

เมตร ใหทําการลงลูกรังผิว

จราจรเฉพาะในเขตบาน

โนนทองและชวงที่ชํารุด

เสียหายใหใชการไดเปนปกติ

 ปริมาตรลูกรัง 825 

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรเรียบ 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ        1 ปาย

120,000 มีการซอมแซมถนน

ลูกรัง จํานวน          

 1 แหง/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ซอมแซมถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง  

(เสนอโดย   

หมูที่ 3)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต  สายบานนางบัวไข  ศรี

โสภา - บานนายขอด  ทองจํารูญ      

 บานสําโรงทุง   หมูที่ 4                   

   ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส       

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 416 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  1,664 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจรตามแบบ

 และรายละเอียด

มาตราฐานกรมทางหลวง

ชนบท  ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 

ปาย

740,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

    (เสนอโดย   

  หมูที่ 4)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

5 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต  สายบานนายสุตตา          

 อินทรผล - บานนางประคอง          

 ตันฑิกุล  บานสําโรงทุง  หมูที่ 4        

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส         

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก   

คอนกรีต ขนาดผิวจราจร

กวาง 4.00 เมตร ยาว 178 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  712 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจรตามแบบ 

และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท  ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ

 1 ปาย

315,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

      (เสนอโดย 

     หมูที่ 4)

6 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก         

 คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน        

สายบานนายณรงค - สระสี่เหลี่ยม       

หมูที่ 5 ตําบลบานกอก - บานหนองพง  

 ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส          

จังหวัดชัยภูมิ เขตติดตอจังหวัด           

นครราชสีมา

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตในพี้นที่ใหใช

งานไดดี และประชาชน

สัญจรไปมา สะดวกและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 1,900 เมตร 

ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

9,500 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจร ตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐานกรมทาง

หลวงชนบท

4,300,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

     กองชาง     

    (เสนอโดย   

 หมูที่ 5)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก        

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน         

สายบานหลุบงิ้ว  - สามแยกสนามบิน    

 บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5 ตําบลบานกอก      

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร 

ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

15,000 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจรตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐานกรมทาง

หลวงชนบท

6,800,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

    (เสนอโดย  

หมูที่ 5)

8 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก        

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน         

 บานหลุบงิ้ว  - คุมบาลาน บานหลุบงิ้ว 

หมูที่ 5 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส      

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตในพี้นที่ใหใช

งานไดดี และประชาชน

สัญจรไปมา สะดวกและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

 คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

ผิวจราจรหนา 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

8,500 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจรตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐานกรมทาง

หลวงชนบท

3,800,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

    (เสนอโดย   

 หมูที่ 5)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

9 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต  สายสามแยกศูนยสาธิต

การตลาด (เดิม) - บานนางหนูออด  

 บานมะเกลือ หมูที่  6  ตําบลบาน

กอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 261 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  1,305 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจรตามแบบ

 และรายละเอียด

มาตราฐานกรมทางหลวง

ชนบท  ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1   

ปาย

580,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 6)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

10 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก   

คอนกรีต  สายสี่แยกบานนายอุทร  

นอยวิเศษ - สี่แยกบานนางบุญเพียง  

เพชรวิศิษฐ  บานมะเกลือ  หมูที่  6  

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส           

   จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก    

 คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 205  

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  1,025 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจรตามแบบ

 และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท  ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ 

 1 ปาย

460,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

    กองชาง     

(เสนอโดย   

หมูที่ 6)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน 

สายสามแยกชลประทาน - เชื่อมตอ

ลาดยางเดิม บานโนนสะอาด  หมูที่ 8

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส          

  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 95

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  570 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ

 และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

356,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

     กองชาง     

    (เสนอโดย  

หมูที่ 8)

12 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

 คอนกรีต (Pavement In - Place 

Recycling) เชื่อมตอระหวางหมูบาน  

สายบานพักชลประทาน - ทางเขา

หมูบาน บานโนนสะอาด  หมูที่ 8 

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส           

    จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก 

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1.100 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  6,600 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ

 และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

1,848,000 มีการซอมสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ซอมสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

    (เสนอโดย   

  หมูที่ 8)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายสามแยกฟารมหมู

 (นวภูมิ 99) บานโนนสะอาด (หมูที่ 8)

 - ถนนลาดยางบานหลุบงิ้ว (หมูที่ 5)

 บานโนนสะอาด หมูที่ 8               

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส          

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 170 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา 850

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ       

 1 ปาย กอสรางตามแบบ 

และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

500,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

      กองชาง    

    (เสนอโดย 

หมูที่ 8)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

14 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายสามแยกบาน      

  นายบุญ บุตรแสน - บานนาย

สมพงษ     เวหน บานโนนสะอาด   

หมูที่ 8 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส 

          จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 135 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา 375 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ       

 1 ปาย กอสรางตามแบบ 

และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

400,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

  กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่ 8)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

15 ซอมสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต(Pavement In - Place 

Recycling) เชื่อมตอระหวางหมูบาน  

สายบานโนนสะอาด หมูที่ 8             

(ตําบลบานกอก) - เชื่อมเขตติดตอ    

   บานหนองไผลอม                     

(ตําบลหนองบัวใหญ)                   

อําเภอจัตุรัส        จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท   

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ ซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 850 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  5,100 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ

 และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

3,200,000 มีการซอมสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ซอมสราง

ถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

  กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 8)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

16 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานทุงสวางพัฒนา -         

 บานหนองซึก บานทุงสวางพัฒนา        

 หมูที่ 9 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส      

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 870 เมตร พรอมลง

ลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.10

 เมตร พรอมวางทอคอนกรีต 

ขนาด ศก. 0.60 รวม 16 ทอน 

พรอมยาแนวทอ ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ          

 1 ปาย

420,000 มีการปรับปรุงถนน

ลูกรัง จํานวน          

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

  กองชาง  

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

17 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายจากบานนายบุญประเสริฐ  

บัวหอม - บานนายหวิน  โพธิ์ทอง        

บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9           

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส         

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 

170,00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 680 ตารางเมตร 

พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง

 กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ    

    1 ปาย

400,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน           

 1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง  

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

18 ซอมแซมถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายหลังโรงเรียนบานทุงสวาง

วัฒนา (หมูที่ 9) - ถนนไปเต็งเตี้ย          

(หมูที่ 15) บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9     

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส               

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมแซมถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ซอมแซมถนนลูกรัง

เดิม ขนาดกวาง 5.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร ใหทําการลง

ลูกรังผิวจราจรเฉพาะในเขต

บานทุงสวางพัฒนา และชวงที่

ชํารุดเสียหาย ใหใชการไดเปน

ปกติ ปริมาตรลูกรัง 1,000 

ลูกบาศกเมตร  พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจรเรียบ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ    

  1 ปาย

270,000 มีการซอมแซมถนน  

 ลูกรัง จํานวน          

  1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ซอมแซมถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่ 9)

19 ปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมตอระหวาง

หมูบาน สายบานนายบุญประเสริฐ         

 บัวหอม - นานายกวาง  บัวสันเทียะ      

 บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9                 

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส              

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

 ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร พรอม

ลงลูกรังผิวจราจร กวาง 5.00 

เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมวางทอ

คอนกรีต ขนาด ศก. 0.60 รวม

 24 ทอน พรอมยาแนวทอ 

ความสูงตามคาระดับ BM. 

พรอมเกลี่ยปรับแตงผิวจราจร 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ   1 ปาย

505,000 มีการปรับปรุงถนน

ลูกรัง จํานวน           

   1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง     

(เสนอโดย     

หมูที่ 9)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

20 กอสรางถนนลูกรัง สายปาชา               

 บานคงคาลอม หมูที่ 10 ตําบลบานกอก 

   อําเภอจัตุรัส       จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนนลูกรัง 

โดยยกระดับถนน พรอมลง

ลูกรัง (ชวงที่ 1) ขนาดผิว

จราจรกวาง 4.50 เมตร ยาว 91

 เมตร ดินถมสูง 0.50 เมตร ลง

ลูกรังหนา 0.20 เมตร ปริมาณ

พื้นที่ไมนอยกวา 409.50 ตาราง

เมตร  , (ชวงที่ 2) ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

567 เมตร ดินถมสูง 0.50 เมตร

 ลงลูกรังหนา 0.20 เมตร 

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

409.50 ตารางเมตร  ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ    

    1 ปาย ตามแบบและ

รายละเอียด อบต.กําหนด

380,000 มีถนนลูกรัง จํานวน  

   1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

กอสรางถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง 

(เสนอโดย   

หมูที่ 10)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

21 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก       

คอนกรีต สายบานนายสมใจ  สังขทอง 

(ตอจากถนนเดิม) - บานนายหนูกัน       

  มาซา บานโนนทอง หมูที่ 11                

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส                

   จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตในพี้นที่ใหใช

งานไดดี และประชาชน

สัญจรไปมา สะดวกและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร พรอมไหลทางสอง

ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 340 เมตร ผิวจราจรหนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,700 ตารางเมตร

 พรอมตีเสนจราจรตามแบบ 

และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

1,100,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 11)

22 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก       

คอนกรีต สายบานนางวันนี  เนตรชัยภูมิ

 - บานนางแดง  ศิริ บานโนนทอง        

หมูที่ 11 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส     

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติ

กคอนกรีตในพี้นที่ใหใช

งานไดดี และประชาชน

สัญจรไปมา สะดวกและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร พรอมไหลทางสอง

ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 100.80 เมตร ผิวจราจร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 504 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจรตาม

แบบ และรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

225,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

  กองชาง       

(เสนอโดย    

หมูที่ 11)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

23 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก         

คอนกรีต สายบานนางอําพร  นอยวิเศษ

 - บานนายสี  มาลา บานโนนทอง         

   หมูที่ 11 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส   

    จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 5.00 เมตร พรอมไหลทางสอง

ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 84 เมตร ผิวจราจรหนา 

0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 420 ตารางเมตร 

พรอมตีเสนจราจร ตามแบบ

และรายละเอียดมาตรฐาน

กรมทางหลวงชนบท

186,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

  กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 11)

24 กอสรางถนนลูกรัง สายหนองอีเฒา -     

  ไรนายฉวี  ทองจํารูญ บานโนนทอง      

 หมูที่ 11 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส    

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนนลูกรัง 

โดยยกระดับถนน พรอมลง

ลูกรัง ขนาดผิวจราจรกวาง 

6.00 เมตร ยาว 440 เมตร     

ดินถมสูง 0.50 เมตร ลงลูกรัง

หนา 0.15 เมตร ปริมาณพื้นที่

ไมนอยกวา 2,640 ตารางเมตร 

 ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก               

 D37ท.012/2562

200,000 มีถนนลูกรัง จํานวน  

  1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

กอสรางถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

25 ปรับปรุงถนนลูกรัง สายถนนโนนทอง    

 ทาชาง จากไรนางสําอางค- ไรนายยอด 

 พรมจัตุรัส บานโนนทอง  หมูที่ 11        

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส               

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

 ขนาดผิวจราจรกวาง 6.00 

เมตร ยาว 1,240 เมตร ลง

ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 

หรือมีปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 

7,440 ตารางเมตร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ          

  1 ปาย กอสรางตามแบบ 

อบต.บานกอก เลขที่             

 ท.012/2562

200,000 มีการปรับปรุงถนน

ลูกรัง จํานวน          

 1 เสน/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง  

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

26 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

สายบานนายชนวีร  สังขทอง -         

  หวยนอย บานโนนทอง หมูที่ 11 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส            

   จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ชวงที่ 1) 

ขนาดผิวจราจรกวาง 3.50 

เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 444.50 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ , (ชวงที่ 2) เสริม

ดินสูง 1.00 เมตร กวาง 3.50 

เมตร ยาว 243 เมตร หนา 0.15

 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริม

เหล็กไมนอยกวา 850.50 

ตารางเมตร พรองลงลูกรังไหล

ทางสองขาง กวางตามสภาพ

พื้นที่ พรอมวางทอขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร 

จํานวน 18 ทอน ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

 กอสรางตามแบบ                  

 อบต บานกอก ท 012/2562

812,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย   

หมูที่ 11)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

27 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร         

สายโคกหมาหิว หมูที่ 17 ตําบลบานกอก

 - หวยเสียว ตําบลกุดน้ําใส  อําเภอ

จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจร     

 ไปมา สะดวกและ       

ลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทาง

ถนน  ขนาดผิวจราจรกวาง 

5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจร กวาง 

5.00 เมตร ยาว 1,400 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

 ตามแบบและรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

346,000 มีการปรับปรุงถนน

ลูกรัง จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 17)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

28 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต  สายบานกอก -โสกเสา

เหลา บานกอก หมูที่ 12                   

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส          

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อซอมสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิวจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 1,950 

เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  11,700 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบ และรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท  ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 

ปาย

5,200,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 12)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

29 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายซอยรวมใจ 7      

 หมูที่ 12 ตอจากถนนคอนกรีตเดิม 

(ชวงที่ 3) บานกอก  หมูที่ 12           

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส         

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร 

ยาว  309 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา   

927.00  ตารางเมตร พรอม

ลงลูกรังไหลทางสองขาง 

กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ

 1  ปาย

540,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง 

(เสนอโดย     

หมูที่ 12)

30 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบาน สายซอยรวมใจ 10  

หมูที่ 12 ตอจากถนนคอนกรีตเดิม 

(ชวงที่ 1) บานกอก  หมูที่ 12             

  ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส         

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 3.50 เมตร 

ยาว  110 เมตร หนา 0.15

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา 385 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ       

 1  ปาย

230,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 12)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

31 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน

หมูบาน สายไรนายประชัน - บานนาย

ประวิทย  สิงหะ บานมะเกลือ หมูที่ 13 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส            

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว 

310 เมตร หนา 0.15 เมตร 

หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก

ไมนอยกวา 1,550 ตารางเมตร

 พรอมลงลูกรังไหลทางสองขาง

 กวางตามสภาพพื้นที่ ติดตั้ง

ปายประชาสัมพันธโครงการ    

  1 ปาย แบบและรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

900,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 13)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

32 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในหมูบานสายหนาตาชั่ง -        

 สระใหญ (ชวงที่ 3) บานสระสี่เหลี่ยม

  หมูที่ 14  ตําบลบานกอก                

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใน

พี้นที่ใหใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 43 เมตร หนา 0.15 

เมตร หรือพื้นที่คอนกรีต

เสริมเหล็กไมนอยกวา 172 

ตารางเมตร พรอมลงลูกรัง

ไหลทางสองขาง กวางตาม

สภาพพื้นที่ ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ      

 1 ปาย กอสรางตามแบบ     

    ท 1 - 01 กรมการปกครอง

498,000 มีถนนคอนเกรีตเสริม

เหล็ก จํานวน 1 เสน

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสรางถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย   

หมูที่ 14)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

33 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน 

สายบานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 14          

(ตําบลบานกอก) - บานหนองพง     

(ตําบลหนองบัวโคก) อําเภอจัตุรัส    

จังหวัดชัยภูมิ เขตติดตอจังหวัด        

นครราชสีมา

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 6.00 เมตร ยาว 2,500

 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04 

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  20,000 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร

ตามแบบ และรายละเอียด

มาตราฐานกรมทางหลวง

ชนบท

12,500,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

 กองชาง  

(เสนอโดย    

หมูที่ 14)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

34 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน 

สายบานหนองไผ หมูที่ 15                

 (ตําบลบานกอก) - เขตตอ             

บานเต็งเตี้ย (ตําบลทัพรั้ง                

อําเภอพระทองคํา จังหวัด 

นครราชสีมา) ตําบลบานกอก           

  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิจราจร

กวาง 6.00 เมตร พรอมไหล

ทางสองขาง กวางขางละ 1 

เมตร  ยาว 1,000 เมตร  ผิว

จราจรหนา 0.04 เมตร หรือ

มีพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา 

8,000 ตารางเมตร พรอมตี

เสนจราจรตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐาน      

กรมทางหลวงชนบท

5,000,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย   

หมูที่ 15)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

35 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตเชื่อมตอระหวางหมูบาน      

 สายบานดงผาสุข หมูที่ 16 -           

 บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 14              

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส          

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

 ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก  

คอนกรีต ขนาดผิวจราจร

กวาง 5.00 เมตร ยาว 3,000

 เมตร ผิวจราจรหนา 0.04

เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม

นอยกวา  15,000 ตาราง

เมตร พรอมตีเสนจราจร 

ตามแบบ และรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวง

ชนบท

6,800,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก  

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง  

(เสนอโดย   

หมูที่ 16)

36 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติก         

 คอนกรีต เชื่อมตอระหวางหมูบาน        

สายโนนทอง หมูที่ 17 (ตําบลบานกอก) -

 บานทาชาง (ตําบลซับใหญ)               

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลท  

ติกคอนกรีตในพี้นที่ให

ใชงานไดดี และ

ประชาชนสัญจรไปมา 

สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางถนน

โดยทําการ กอสราง

ถนนลาดยางแอสฟลทติก      

คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกวาง

 6.00 เมตร พรอมไหลทางสอง

ขาง กวางขางละ 1.00 เมตร 

ยาว 9,700 เมตร ผิวจราจร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่

ลาดยางไมนอยกวา 77,600 

ตารางเมตร พรอมตีเสน

จราจรตามแบบ และ

รายละเอียดมาตรฐานกรมทาง

หลวงชนบท

48,500,000 มีถนนลาดยางแอส

ฟลทติกคอนกรีต 

จํานวน 1 เสน /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

กอสราง

ถนนลาดยางลาด

ยางแอสฟลทติก 

คอนกรีตให

ประชาชนสัญจรไป

มาสะดวก ถนนมี

สภาพใชงานไดดี 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย     

หมูที่ 17)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

37 ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร          

 สายหลุมปูน - หนองกุง - วังพง         

บานโนนทอง หมูที่ 17 ตําบลบานกอก    

 อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงถนนลูกรัง

ในพี้นที่ใหใชงานไดดี 

และประชาชนสัญจรไป

มา สะดวกและลด

อุบัติเหตุทางถนน

โดยทําการ เสริมดินคันทาง

ถนน  ขนาดผิวจราจรกวาง 

4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

พรอมลงลูกรังผิวจราจร กวาง 

4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร 

หนา 0.15 เมตร ความสูงตาม

คาระดับ BM. พรอมเกลี่ย

ปรับแตงผิวจราจร ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

 ตามแบบและรายละเอียด

มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

416,000 มีการปรับปรุงถนน

ลูกรัง จํานวน 1 เสน/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงถนนลูกรัง

ใหประชาชนสัญจร

ไปมาสะดวก ถนน

มีสภาพใชงานได 

และอุบัติเหตุลดลง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 17)

38 กอสรางลานตากพืชผล เพื่อมีสถานที่ กอสรางลานคอนกรีต 100,000 ประชาชนเขาใช ผลผลิตทาง กองชาง

ทางการเกษตร ม.3 (ดานดู) เพียงพอในการตาก

พืชผลทางการเกษตร

กวาง 80 เมตร ยาว 80 เมตร   

  หนา 15 เซนติเมตร หรือมี

ปริมาณพื้นที่ไมนอยกวา 6,400

 ตารางเมตร

ประโยชนลานตาก 

อยางนอย รอยละ 70

การเกษตรเกิดการ

สูญเสียนอยลง 

และมีสถานที่

เพียงพอตอการ

(เสนอโดย    

หมูที่ 3)

           1 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

นายสงกรานต - ฟารมไก  บานกอก  

หมูที่  2 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา ให

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และเกิด

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

โดยทําการ ขยายแนวเขต

ระบบไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ  

ระยะทาง 400  เมตร  

รายละเอียดตามมาตรฐานการ

ไฟฟา กําหนด

105,000 ขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 

1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมีไฟฟา

แรงต่ําใชงานได

ทั่วถึง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสิน

กองชาง  

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

2 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา จากเดิมถึง

สายสนามบิน (ถนนบานกอก - หลุบงิ้ว )

 บานกอก  หมูที่  2  ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา ให

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และเกิด

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

โดยทําการ ขยายแนวเขต

ระบบไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ  

ระยะทาง 950  เมตร  

รายละเอียดตามมาตรฐานการ

ไฟฟา กําหนด

250,000 ขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 

1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมีไฟฟา

แรงต่ําใชงานได

ทั่วถึง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสิน

  กองชาง 

(เสนอโดย    

หมูที่ 2

3 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา จากบาน

นายสงกรานต - บานนายอังคาร          

บานกอก  หมูที่  2 ตําบลบานกอก        

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา ให

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และเกิด

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

โดยทําการ ขยายแนวเขต

ระบบไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ  

ระยะทาง 250  เมตร  

รายละเอียดตามมาตรฐานการ

ไฟฟา กําหนด

90,000 ขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 

1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมีไฟฟา

แรงต่ําใชงานได

ทั่วถึง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสิน

กองชาง  

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)

4 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวน

ภูมิภาคอําเภอจัตุรัส จากเดิมเสน

กลางบาน หมูที่ 2 - ฟารมไก บานกอก  

 หมูที่  2 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส    

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

น้ําประปาสวนภูมิภาค 

ใหประชาชนมีน้ําประปา

ใชในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

โดยทําการ ขยายเขตระบบ

จําหนายน้ําประปาสวนภูมิภาค

อําเภอจัตุรัส   ระยะทาง 400  

เมตร  รายละเอียดตาม

มาตรฐานการประปา กําหนด

320,000 ขยายเขตระบบ

จําหนายน้ําประปา

สวนภูมิภาค จํานวน 

 1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมี

น้ําประปาสวน

ภูมิภาคใชในการ

อุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)

5 ขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาสวน

ภูมิภาคอําเภอจัตุรัส จากหมูที่ 2 เดิม - 

สามแยกสนามบิน (เสน อบต.บานกอก 

ฝงหมูที่ 2 ) บานกอก หมูที่  2             

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

น้ําประปาสวนภูมิภาค 

ใหประชาชนมีน้ําประปา

ใชในการอุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

โดยทําการ ขยายเขต ระบบ

จําหนายน้ําประปาสวนภูมิภาค

อําเภอจัตุรัส   ระยะทาง 2,100 

 เมตร รายละเอียดตาม

มาตรฐานการประปา กําหนด

1,680,000 ขยายเขตระบบ

จําหนายน้ําประปา

สวนภูมิภาค จํานวน 

 1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมี

น้ําประปาสวน

ภูมิภาค ใชในการ

อุปโภค บริโภค

อยางทั่วถึง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

6 กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กรูปตัวยู  สายเลียบถนน           

โนนสะอาด - สระสี่เหลี่ยม  ฝงหมูที่ 2 

บานกอก  หมูที่  2 ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางรางระบาย

น้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก

พื้นที่ และสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก

โดยทําการ กอสรางรางระบาย

น้ํารูปตัวยู ขนาดกวาง 0.70  

เมตร  ยาว  500  เมตร ความ

ลึกเปนไปตามคาระดับ BM. 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ  1 ปาย กอสรางตาม

แบบมาตรฐานกรมการ

ปกครอง  ท.2-13

1,850,000 รางระบายน้ํา จํานวน

    1 แหง/ประชาชน

มีระดับความพึง

พอใจไมนอยกวา

รอยละ 80

มีรางระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก และลด

ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง   

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)

7 กอสรางวางทอเหลี่ยมบล็อคคอนเวิรส 

หวยกอก บานกอก หมูที่ 2                 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส                

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อกอสรางวางทอ

เหลี่ยมบล็อคคอนเวิรส

ในพื้นที่ และสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก

โดยทําการกอสรางเปนทอลอด

เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชนิดสามชอง ขนาดกวาง 2.10 

เมตร สูง 1.80 เมตร ยาว 6.00 

เมตร ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ  1 ปาย กอสรางตาม

แบบ อบต.บานกอก

500,000 มีการวางทอเหลี่ยม

บล็อคคอนเวิรส 

จํานวน  1 แหง/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

มีการวางทอ

เหลี่ยมบล็อค    

คอนเวิรสที่สามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก

 และลดปญหาน้ํา

ทวมขัง

กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 2)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

8 ปรับปรุงแนวทอระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายถนนโรงสีนายจัด    (หมูที่ 13)

 - ทางลงหวยลําคันฉู  (หมูที่ 6)           

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็กพื้นที่ และสามารถ

ระบายน้ําไดสะดวก

โดยทําการ วางบอพักน้ําทิ้ง

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร 

จํานวน 1 จุด จํานวน 13 บอ 

และวางทอระบายน้ําคอนกรีต

เสริมเหล็ก ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร    

   1 จุด จํานวน 110 ทอน รวม 

110 ทอน และทําการยาแนว

รอยตอทอ คสล. ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

500,000 มีการปรับปรุงทอ

ระบายน้ําคอนกรีต 

จํานวน 1 แหง/

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ปรับปรุงแนวทอ

ระบายน้ําที่

สามารถระบายน้ํา

ไดสะดวก และลด

ปญหาน้ําทวมขัง

กองชาง    

(เสนอโดย     

หมูที่ 13)

9 ขยายเขตระบบไฟฟาแรงต่ํา จาก

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก - 

สามแยกสนามบิน บานกอก  หมูที่  12 

ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา ให

ประชาชนมีไฟฟาใช

อยางทั่วถึง และเกิด

ความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

โดยทําการ ขยายแนวเขต

ระบบไฟฟาแรงต่ําสาธารณะ  

ระยะทาง 950  เมตร  

รายละเอียดตามมาตราฐาน

การไฟฟากําหนด

300,000 มีการขยายเขตระบบ

ไฟฟาแรงต่ํา จํานวน 

1 เสน /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80

ประชาชนมีไฟฟา

แรงต่ําใชงานได

ทั่วถึง และมีความ

ปลอดภัยในชีวิต 

ทรัพยสิน

กองชาง    

(เสนอโดย    

หมูที่ 12)

           1.3  แผนงานการเกษตร
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

1 ขุดลอกลําหวยคันฉู  บานโนนทอง       

หมูที่  3 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส    

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกลําหวยใน

พื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

โดยทําการขุดลอกลําหวยคันฉู

 ขนาดปากกวาง 16.00 เมตร 

ยาว 1,400 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. ตาม

แบบ และรายละเอียด อบต.

กําหนด  ติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ  1  ปาย

1,800,000 ขุดลอกลําหวย

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ขุดลอกลําหวยใน

พื้นที่ใหสามาถเก็บ

กักน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา   

ภัยแลง

กองสงเสริม   

การเกษตร    

(เสนอโดย     

หมูที่ 3)

2 ขุดลอกคลองหลุบงิ้ว บานหลุบงิ้ว         

 หมูที่ 5 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส     

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกลําหวยใน

พื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

โดยทําการ ขุดลอกคลอง       

หลุบงิ้ว ขนาดปากกวาง 15.00 

เมตร ยาว 750 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. ตาม

แบบ และรายละเอียด อบต.

กําหนด

500,000 ขุดลอกคลองจํานวน 

1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ขุดลอกคลองใน

พื้นที่ใหสามาถเก็บ

กักน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา   

ภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย    

หมูที่ 5)

3 ขุดลอกสระหนองไผ บานหลุบงิ้ว หมูที่ 5

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส                

 จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกสระน้ํา        

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

โดยทําการ ขุดลอกสระ         

หนองไผ ขนาดพื้นที่ไมนอยกวา

 3 ไร ความลึกเปนไปตามคา

ระดับ BM. ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด

500,000 ขุดลอกสระน้ํา 

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ขุดลอกสระน้ํา ใน

พื้นที่ใหสามาถเก็บ

กักน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา   

ภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย    

หมูที่ 5)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

4 ขุดลอกหวยสําโรง จากนานางมาลัย - 

นานายโพ  สุริย  บานคงคาลอม หมูที่ 10

 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส                

  จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกหวยในพื้นที่

 และสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณเพิ่มขึ้น  

และมีปริมาณน้ํา

เพียงพอตอการอุปโภค 

บริโภค

โดยทําการ ขุดลอกหวยสําโรง 

ขนาดปากกวาง 12.00 เมตร 

ยาว 650 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. 

พรอมวางทอระบายน้ํา คสล. 

ทางขาม 1 จุด และติดตั้งปาย

ประชาสัมพันธโครงการ 1 ปาย

 ตามแบบ และรายละเอียด 

อบต.กําหนด

500,000 ขุดลอกหวยจํานวน  

 1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ขุดลอกหวยในพื้นที่

ใหสามาถเก็บกักน้ํา

ไดเพิ่มขึ้น และ

แกไขปญหาภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย    

หมูที่ 10)

5 ขุดลอกหวยหนองสรวง บานโนนทอง 

หมูที่ 11 ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส 

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกหวยในพื้นที่

 และสามารถกักเก็บน้ํา

ไดในปริมาณเพิ่มขึ้น  

และมีปริมาณน้ํา

เพียงพอตอการอุปโภค 

บริโภค

โดยทําการขุดลอกหวยหนอง

สรวง ขนาดปากกวาง 18.00 

เมตร ยาว 375 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. 

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ 1 ปาย ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด

500,000 ขุดลอกหวยจํานวน  

 1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ขุดลอกหวยในพื้นที่

ใหสามาถเก็บกักน้ํา

ไดเพิ่มขึ้น และ

แกไขปญหาภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย    

หมูที่ 11)

6 ขุดลอกลําหวยผา  บานดงผาสุข        

หมูที่ 16 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ

เพื่อขุดลอกลําหวยใน

พื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

โดยทําการขุดลอกลําหวยผา 

ขนาดปากกวาง 14.00 เมตร 

ยาว 800 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. ตาม

แบบ และรายละเอียด อบต.

กําหนด

500,000 ขุดลอกลําหวย

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ขุดลอกลําหวยใน

พื้นที่ใหสามาถเก็บ

กักน้ําไดเพิ่มขึ้น 

และแกไขปญหา  

ภัยแลง

กองสงเสริม

การเกษตร 

(เสนอโดย    

หมูที่ 16)
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

7 ขุดลอกอางเก็บน้ําหวยทองหลาง เพื่อขุดลอกอางเก็บน้ํา โดยทําการ ขุดลอก 7,200,000 มีการขุดลอก ขุดลอกอางเก็บน้ํา กองชาง

บานโนนสะอาด หมูที่ 8 ตําบลบานกอก 

 อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

หวยทองหลาง ซึ่งอยูใน

ความรับผิดชอบของ

สํานักงานชลประทาน 

ใหมีพื้นที่อางไวกักเก็บ

น้ําไดเพิ่มขึ้น และมี

ปริมาณน้ําเพียงพอตอ

การอุปโภค บริโภค

อางเก็บน้ําหวยทองหลาง กวาง

 400 เมตร ยาว 700 เมตร 

ความลึกเปนไปตามคาระดับ 

BM. ตามแบบ รายละเอียด 

อบต.กําหนด และตามแบบ

กรมชลประทาน

อางเก็บน้ํา จํานวน   

 1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค และ

เกษตรกรรม

(เสนอโดย    

หมูที่ 8)

8 ขุดลอกลําหวยลําคันฉู เพื่อขุดลอกลําหวย โดยทําการ ขุดลอกลําหวย 300,000 มีการขุดลอก ขุดลอกลําหวย กองชาง

ตอจากโครงการหมูละหาลาน ถึงฝายน้ํา

ลนบานตลาด บานคงคาลอม หมูที่ 10 

ตําบลบานกอก อําเภอจัตุรัส                

จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

ลําคันฉู กวาง 20 เมตร ยาว 

630 เมตร ความลึกเปนไปตาม

คาระดับ BM. ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด

ลําหวย จํานวน        

 1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค และ

(เสนอโดย    

หมูที่ 10)

9 ขุดลอกสระหนองปอง เพื่อขุดลอกสระน้ํา โดยทําการ ขุดลอกสระ 900,000 มีการขุดสระน้ํา ขุดลอกสระน้ํา กองชาง

บานสระสี่เหลี่ยม  หมูที่ 14                   

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

 จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

หนองปอง กวาง 80 เมตร ยาว 

100 เมตร ความลึกเปนไปตาม

คาระดับ BM. ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค และ

เกษตรกรรม

(เสนอโดย   

หมูที่ 14)

10 ขุดลอกลําหวยลําคันฉู เพื่อขุดลอกลําหวย โดยทําการ ขุดลอกลําหวย 200,000 มีการขุดลอก ขุดลอกลําหวย กองชาง

 บานโนนทอง หมูที่ 3  ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

โ  ิโ

ลําคันฉู กวาง  8  เมตรยาว 

3,000 เมตร ความลึกเปนไป

ตามคาระดับ BM. ตามแบบ 

และรายละเอียด อบต.กําหนด

ลําหวย จํานวน        

  1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

โ  ิโ  

(เสนอโดย    

หมูที่ 3)
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

11 ขุดสระหนองมดแลง (ขยายพื้นที)่ เพื่อขุดสระน้ํา โดยทําการ ขุดสระ 150,000 มีการขุดสระน้ํา ขุดลอกสระน้ํา กองชาง

บานทุงสวางพัฒนา หมูที่ 9                   

 ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส               

 จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

อุปโภค บริโภค

หนองมดแลง กวาง 200 เมตร 

ยาว 40 เมตร  ความลึกเปนไป

ตามคาระดับ BM. ตามแบบ 

และรายละเอียด อบต.กําหนด

จํานวน 1 แหง /

ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

อุปโภค บริโภค และ

(เสนอโดย    

หมูที่ 9 )

12 ขุดลอกลําหวยลําคันฉู เพื่อขุดลอกลําหวย โดยทําการ ขุดลอกลําหวย 1,000,000 มีการขุดลอก ขุดลอกลําหวย กองชาง

บานมะเกลือ หมูที่ 13  ตําบลบานกอก  

อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

ลําคันฉู กวาง 23 เมตร ยาว 

600 เมตร ความลึกเปนไปตาม

คาระดับ BM. ตามแบบ และ

รายละเอียด อบต.กําหนด

ลําหวย จํานวน        

 1 แหง /ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

(เสนอโดย    

หมูที่ 13 )

13 ขุดลอกคลองหวยผา เพื่อขุดลอกคลอง โดยทําการ ขุดลอกคลอง 1,000,000 มีการขุดลอก ขุดลอกคลอง กองชาง

ฝงตะวันออก บานทุงสวางพัฒนา         

 หมูที่ 9  ตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส   

 จังหวัดชัยภูมิ

ในพื้นที่ และสามารถกัก

เก็บน้ําไดในปริมาณ

เพิ่มขึ้น  และมีปริมาณ

น้ําเพียงพอตอการ

โ  โ

หวยผา ฝงตะวันออก กวาง 19 

เมตร ยาว 700 เมตร ความลึก

เปนไปตามคาระดับ BM. ตาม

แบบ และรายละเอียด อบต.

คลอง จํานวน 1 แหง

 /ประชาชนมีระดับ

ความพึงพอใจไม

นอยกวารอยละ 80

ในพื้นที่ใหสามาถ

เก็บกักน้ําไดเพิ่มขึ้น

 และแกไขปญหา

ภัยแลงมีน้ําเพื่อ

โ  โ  

(เสนอโดย    

หมูที่ 9 )

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตใหมั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน

      4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

          4.1  แผนงานการศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค (ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณ

1 กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 

 บานสระสี่เหลี่ยม  (ศพด. ขนาดเล็ก)    

 บานสระสี่เหลี่ยม หมูที่ 7

เพื่อใหเด็กมีสถานที่

เรียนที่มีความเหมาะสม

 ตามรูปแบบของศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก และมี

สถานที่เรียนเพียงพอ

ตอจํานวนเด็กนักเรียน

โดยทําการ กอสรางศูนยพัฒนา

เด็กเล็กบานสระสี่เหลี่ยม        

 หมูที่ 7 (ศพด.ขนาดเล็ก ตาม

แบบกรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก ขนาดเล็ก ศพด.1  และ

ติดตั้งปายประชาสัมพันธ

โครงการ     1 ปาย

1,700,000 มีการกอสรางศูนย

พัฒนาเด็กเล็กบาน

สระสี่เหลี่ยม จํานวน 

   1 แหง/ประชาชนมี

ระดับความพึงพอใจ

ไมนอยกวารอยละ 80

เด็กนักเรียนมี

สถานที่เรียน

เพียงพอกับจํานวน

เด็กนักเรียน และ

สามารถรองรับเด็ก

นักเรียนที่จะเพิ่มขึ้น

ในอนาคต

กองชาง  

(เสนอศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก

บานสระ

สี่เหลี่ยม     

หมูที่ 7)

รวมทั้งสิ้น  -  - 72,284,000 49,385,000 15,648,000
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 แบบ ผ.03

เปาหมาย หนวยงาน

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท (ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดซื้อแผงกั้นจราจร IRB จํานวน 4 แผงๆ 

ละ 3,500 บาท  คุณสมบัติ เปนแผนกั้นจราจร

ผลิตจากเหล็กทาสีน้ํามัน มีลอเลื่อน สีขาว-แดง

 ขนาดแผงรวมลอสูง  1 เมตร ขนาดความยาว  

1.5 เมตร  มีชื่อหนวยงาน อบต.บานกอก

14,000 สํานักงานปลัด

(งานปองกันฯ)

2 แผนงานการรักษาความ

สงบภายใน

ครุภัณฑ ครุภัณฑเกษตร เพื่อจัดซื้อเครื่องพนยา แบตเตอรรี่                 

แบบสะพายหลัง ขนาด 20 ลิตร จํานวน           

 2 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท คุณสมบัติ เปน

เครื่องพนยา แบตเตอรรี่ แบบสะพายหลัง ขนาด

       20 ลิตร อุปกรณพื้นฐาน ประกอบดวย ถัง

พนยา ชุดแบตเตอรรี่ สายพน กานพนสแตนเลท

        หัวพนยา และอุปกรณอี่นที่เกี่ยวของ

6,000 สํานักงานปลัด

(งานปองกันฯ)

รวมทั้งสิ้น  -  - 20,000 -                 -                 

บัญชีครุภัณฑ

แผนพัฒนาทองถิ่น  ( พ.ศ.2561 - 2565 )

องคการบริหารสวนตําบลบานกอก  อําเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ

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

งบประมาณ
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