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ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบรกิารสรา้งมูลค่าเพิม่อย่างมีประสิทธภิาพและยัง่ยนื

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 6. การพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่รองรบัการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

      1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายปรชีา - สายมัสยดิ ม.2 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

(59:120,000) 

(60:850,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

2 ก่อสร้างถนนคอนกรตี สายสี่แยก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 160,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายประจวบ บวัสันเทียะ ถงึ              

บา้นนายหน่อน คงค า ม.9

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า480 ตร.ม.

(59:200,000) 

(60:300,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

3 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร  ยาว 643 เมตร 400,000 400,000 400,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายแยกศาลเจ้าพอ่ค าแหง -                     

ถนนโนนทองไปท่าช้าง ม.17

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,215 ตร.ม.

(59:624,000) 

(60:2,100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

4 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟสัติก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

คอนกรตีสายสระใหญ่ - หน้าตาชั่ง ม.14 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. พร้อม

วางท่อ

(60:750,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

รายละเอยีดโครงการพฒันา

แผนพฒันาสี่ป ี ( พ.ศ.2561 - 2564 )

องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นกอก  อ าเภอจตุัรัส  จงัหวัดชยัภมิู

ส าหรับ องค์ปกครองสว่นท้องถิ่นด าเนนิการ

งบประมาณและท่ีผ่านมา

 --------------------------------
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 6 ม. ยาว 139 ม. 100,000 100,000 100,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สาย ศพด.บา้นโนนทอง ม.3 - ถนนเชื่อม      

 โนนทองไปโคกโต่งโต้น ต.หนองบวับาน

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 834 ตร.ม.

(59:364,000)  

(60:450,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

6 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรังถนน เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 6 เมตร ยาว 85 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

เพือ่การเกษตร รอบหมู่บา้น หมู่ท่ี 12 หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.

  (59:100,000)  

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

7 ก่อสร้างถนน คสล.สายบา้นนายบรจิาค เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง  5 เมตร ยาว 767 เมตร 500,000 500,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

  พมิพส์นิ -ฟาร์มไก่ ม.2 หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,835 ตร.ม.

(60:1,500,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

8 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 8 เมตร ยาว 230 เมตร 200,000 200,000 200,000 320,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายข้างเจ้าพอ่ - ถนนเรยีบล าคันฉู ม.6 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,840 ตร.ม.

(60:1,200,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

9 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กเชื่อมต่อ เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.5 ม. ยาว 100 ม. 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

จากถนนเทศบาลจัตุรัส - ห้วยกอก ม.1 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 250 ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

10 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม. 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนางเฮยีน รัตนวิชัย - นายบญุส่ง      

  ค าหงษา ม.13

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 125 ตร.ม.

(59:130,000) 

(60:150,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

11 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร 150,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายปิน่  ชาติวิเศษ - ท้ายซอย        

 ม.2

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:270,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

12 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายถนน เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.5 ม. ยาว 260 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 คสล. เทศบาลจัตุรัส - บา้นนายสุร ิม.1 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 650 ตร.ม.

(60:430,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

13 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสุเมธ -นายหนู ม.17 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

(60:100,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

14 ปรับปรุงลงลูกรังรอบอ่างเก็บน้ าห้วยหิน เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.7 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,500 ตร.ม.

(59:300,000) 

(60:350,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

15 เสรมิถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ซอยเจรญิพฒันา ม.17 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

(59:120,000) 

(60:160,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

16 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 5 เมตร ยาว 113 เมตร 100,000 100,000 100,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายณรงค์ ทองจ ารูญ - สระใหม่     

  ม.3

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

17 ก่อสร้างถนนคอนกรตีจากบา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.50 ม. ยาว 30 ม. 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นายตรงึจติร-บา้นนางบู ่ ล้นเหม่ ม.11 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.

(59:90,000) 

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

18 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 560 เมตร 200,000 200,000 200,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ซอยรวมใจ 7 หมู่ท่ี 12 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,680 ตร.ม.

(59:90,000) 

(60:1,100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.5 เมตร ยาว 80 เมตร 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายทรงเดช-บา้นนายแดง            

 หล่าอ้น   ม.13

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม.

(59:110,000) 

(60:150,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

20 ซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 6 ม. ยาว 100 ม. 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายสหกรณ์ - บา้นนายอนิทร์ ม.6  /มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 600 

ตร.ม.

(60:400,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

21 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายถนนโรงเรยีนบา้นมะเกลอืโนนทอง -      

   บา้นนายบญุธรรม รังสโิย ม.3

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 575 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:400,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

22 ก่อสร้างถนนคอนกรตีจากท่ีนายฉวี เพือ่สัญจรไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร  ยาว 20 เมตร 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ทองจ ารูญ-บา้นนายวันน ี ทองจ ารูญ ม.11 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

23 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ก่อสร้างถนน คสล. ท่ีได้รับ 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ความเสยีหาย หมู่ท่ี 1-17         

กว้าง 5 เมตร ยาว 20 กม.       

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 20,000 ตร.ม.

(59:5,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรตีในเขต เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสาย 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ต าบลบา้นกอกท่ีช ารุด ท่ีช ารุดเสยีหายจากภัยพบิติัหมู่ท่ี 

1-17 กว้าง 5 ม. ยาว 1.5 กม. 

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ตาม

แบบหน่วยงานก าหนด

(59:1,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

25 ซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ซ่อมแซมถนนทุกสายถนน 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ในเขตพืน้ท่ีต าบลบา้นกอก  ทุกสายท่ีช ารุดเสยีหาย โดยลง

ลูกรัง 20 กม.หนา 0.10 เมตร /มี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่าตร.ม. 

หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  

10,000 ตร.ม. ตามแบบ

หน่วยงานก าหนด ม.1-17

(59:1,200,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

26 ก่อสร้างถนนคอนกรตีจากบา้นนายสุดใจ เพือ่สัญจรไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร 30,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

แดงวิชัย-บา้นนายก้อน  ย่อยฉมิพล ีม.11 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 40 ตร.ม.

(59:90,000) 

(60:50,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

27 ก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บา้น สายบา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นายสมศักดิ์ - บา้นนายบญุ ม.8 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:300,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

28 ก่อสร้างถนน คสล. สายบา้นนายโม่ง  - เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายโกวิทย์ ม.7 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:500,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

29 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นแม่พดั - บา้นนายสมสนิ ม.17 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 75 ตร.ม.

(59:80,000) 

(60:80,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

30 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4  เมตร ยาว 90 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสมบญุ -บา้นนายสังเวียน         

   ม.5

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า  360 ตร.ม.

(60:350,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

31 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง สายบา้นนายชนวีย์ เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม. 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สังข์ทอง - ห้วยน้อย ม.11  หนา ม.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

(60:250,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

32 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4  เมตร ยาว 170 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนางกองทรัพย์  เณรชู -               

บา้นนายชัยวัฒน์  สอนกลาง ม.5

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 680  ตร.ม.

(60:500,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

33 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสมศร ี- บา้นนางสมพร ม.14 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม.

(60:400,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

34 ปรับปรุงถนนลงลูกรัง ถนนหน้าบา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 2.50 ม. ยาว 150 ม. 30,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นายสุร ิม.1 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 375 ตร.ม.

(60:100,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

35 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายแยกบา้นนางเสน่ห์ - หน้าวัด ม.16 หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี 

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

(60:100,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

36 ปรับปรุงถนนลงลูกรังสายหนองหมาไน - เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 370 ม. 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายสายันต์ หินเหล็ก ม.11  หนา ม.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,480 ตร.ม.

(60:250,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

37 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กภายใน เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

หมู่บา้น สายจากบา้นนายแสวง ละหานนอก  

    - บา้นนายทองใบ  ช านพิงษ ์ม.9

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:280,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

38 ยกระดับถนน ลงลูกรังในหมู่บา้น เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

จากบา้นนายทวี  ลาภเกิด-บา้นนายสมบติั    

  บญุเรอืง ม.11

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 510 ตร.ม.

(59:90,000) 

(60:230,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

39 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายแยกศาลากลางบา้น - บา้นนางมนัส       

 ม.16

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี  

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(60:300,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

40 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4  เมตร ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสมจติ สงกอก -                   

เมรุบา้นหลุบงิว้ ม.5

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

(60:1,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 1,100 ม. 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

รมิคลองจาน ม.1 หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:500,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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100

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

42 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้นนายสมใจ - เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 8 เมตร ยาว 300 เมตร 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายสกล หมู่ท่ี 5 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

(59:200,000) 

(60:400,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

43 ยกระดับถนนลงลูกรัง สายตรงข้าม เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 340 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายหยุย รนิลา ม.2 หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,700 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:700,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

44 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสุชาติ สงสนธ ิถงึ                

บา้นนายประจวบ  พดุตาน ม.9

หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

(60:1,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

45 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายแยกบา้นนางเท่ียง - สามแยก              

บา้นนายหลอง ม.16

หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

(60:850,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

46 เสรมิถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่เสรมิถนนให้สูงขึ้น กว้าง 6 ม. ยาว 75 ม. 100,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายอ านาจ มีไทย - บา้นนายสง่า    

  ม.6

น้ าไม่ท่วมขัง หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:350,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

47 เสรมิคันดนิล าห้วยตรงคอสะพาน เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 ม. ยาว 330 ม. 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นวังเสมา - นานายปิน่ หมู่ท่ี 10 สูงเฉลี่ย 2 ม. /มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 1,650 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:300,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

48 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายสี่แยกบา้นนายเสน่ห์ ม.15 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 280 ตร.ม.

(59:104,000) 

(60:200,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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101

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

49 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

เลยีบคลองจาน ม.1 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม.

(58:100,000) 

(60:800,000)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

50 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ม.16 เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายแยกนานายสนั่น - บา้นนายสมบรูณ์ หนา 0.15 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

(60:300,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

51 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 60,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนางบปุผา - นางล าไพ ม.6 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 120 ตร.ม.

(59:90,000) 

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

52 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 2.5 ม. ยาว 30 ม. 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายณี - บา้นนายออน ม.6 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 75  ตร.ม.

(59:80,000) 

(60:80,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

53 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ถนนลาดยางรไีซกลิ้ง 100,000 100,000 100,000 260,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ภายในหมู่บา้นสายจากบา้นนายจรัล -         

 สามแยกบา้นนายแสร์ ม.5

กว้าง 4 ม. ยาว 400 ม.           

หนา 4 ซม. /มีปรมิาณพืน้ท่ี        

ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

(59:5,000,000) 

(60:1,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

54 ก่อสร้างถนนลงลูกรัง สายบา้นนายอ๊อด - เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 100,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นส าโรงทุ่ง หมู่ท่ี 10 หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:1,200,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

55 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบา้นนายสงิห์ทอง เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น  กว้าง 8 ม. ยาว 1,100 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ม.5 - แยกถนนโนนสะอาดสระสี่เหลี่ยม หนา 0.10 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 8,800 ตร.ม.

(59:500,000) 

(60:1,760,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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102

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

56 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

รอบสระใหญ่ ม.14 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:1,440,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

57 ก่อสร้างคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น ก่อสร้างถนนคอนกรตี 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายขอด ทองจ ารูญ -                   

บา้นนางชาตร ีม.4

ถนนช ารุดเสยีหาย เสรมิเหล็ก กว้าง 3 เมตร           

 ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม. /   

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า      

450 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:300,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

58 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากทางเชื่อม เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ถนนโนนทองท่าช้าง - ล าห้วยหูลงิ ม.3         

 (ข้าง รพสต.บา้นโนนทอง)

หนา 0.10 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

59 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายสามแยกสาธารณะ - ห้วยบง ม.3 หนา 0.10 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

60 ก่อสร้างถนนลูกรัง เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายรอบสระใหม่ ม.3 หนา 0.10 เมตร/มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

61 วางท่อระบายน้ าจากสามแยกถงึ เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น วางท่อระบายน้ า กว้าง 0.50 ม. 200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

สามแยกถนนสายปาุช้า ม.10 ปราศจากน้ าท่วมขัง  ลกึ 0.30 ม. ยาว 300 ม. ตาม

แบบ อบต.

(59:100,000) 

(60:900,000)

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

102



103

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

62 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมทางระบายน้ า เพือ่สัญจร ไป มา สะดวก ก่อสร้าง/ซ่อมแซมทาง 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

และระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ระบายน้ าท่ีช ารุด หมู่ท่ี 1-17       

  กว้าง 0.30 ม. ลกึ 0.30 ม.        

 ยาว 50 ม.  จ านวน 4 จุด         

 ยาวรวม 200 ม.

(59:100,000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

63 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบล็อคคอนเวิร์ส เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

 วางท่อเหลี่ยม คสล. บล็อคคอนเวิร์ด  วางท่อเหลี่ยม 

คสล. ท่ีเกิดจากภัยพบิติั            

 หมู่ท่ี 1-17 กว้าง 3 ม.            

ยาว 10 ม. รวมยาว 170 ม.

(59:100,000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

64 วางท่อเหลี่ยมข้ามคลองจาน เชื่อมถนน เพือ่การระบายน้ าสะดวกขึ้น กว้าง 3 ม. ยาว 6 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ออกปัม๊น้ ามันบางจาก ม.1 (60:100000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

65 วางท่อข้ามคลองส่งน้ าอ่างเก็บน้ า เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น วางท่อข้าม ขนาด 0.30 เมตร 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ห้วยทองหลาง ม.8 และเพือ่ใช้น้ าในการเกษตร จ านวน 20 ท่อน ยาว 6  ม.ตาม

แบบ อบต.

(59:100,000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

66 วางท่อระบายน้ าจุดท่ีร่วมถนนใหญ่ เพือ่ระบายน้ าและกักเก็บน้ า บรเิวณแยกบา้นนายสมมาตร 80,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ม.6 ถนนสายจัตุรัส - หนองบวัระเหว วางท่อกว้าง 60 ซม. ยาว 5 ม. (59:100,000) 

(60:100,000)

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

67 วางท่อเหลี่ยมข้ามถนนบา้นหลุบงิว้ ม.5 เพือ่ระบายน้ าได้สะดวก กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

(ต.บา้นกอก) - บา้นหนองพง ม.6                

 (ต.หนองบวัโคก)

และเพือ่ใช้น้ าในการเกษตร (59:300,000) 

(60:100,000)

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

68 วางท่อระบายน้ าบา้นนายอุทร น้อยวิเศษ เพือ่ระบายน้ าสะดวกขึ้น วางท่อ กว้าง 60 ซม. ยาว 5 ม. 80,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ม.6 (60:100,000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

69 ก่อสร้างร่องระบายน้ า สายจาก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 0.60 ม. ยาว 64  ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

บา้นนายบญุประเสรฐิ - สามแยก               

บา้นนายแสวง ม.9

ปราศจากน้ าท่วมขัง ลกึ 0.40 ม. ตามแบบ อบต. (60:150,000) พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

70 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบล็อคคอนเวิร์ส เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ก่อสร้าง/ซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

 ห้วยผา ม.16 บล็อคคอนเวิร์ด  วางท่อเหลี่ยม 

คสล. ท่ีช ารุดเสยีหายให้ใช้งานได้

 กว้าง 4 ม. ยาว 6 ม.

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

71 ก่อสร้างร่องระบายน้ า สายจาก เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ก่อสร้างร่องระบายน้ า 150,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

บา้นแม่เพญ็ น้อยวิเศษ - แยกตลาดหน้า       

 รพสต.บา้นโนนทอง  ม.6

กว้าง 60 ซม. ยาว 370 ม.         

สูง 40 ซม. พร้อมวางท่อส าเร็จรูป

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

72 วางท่อระบายน้ า บรเิวณบา้น เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อระบายน้ าส าเร็จรูป 50,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

นางสมร  มานมินต์ ม.6 กว้าง 60 ซม. ยาว 6 ม. พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

73 ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป 300,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

สายดงผาสุข - ทุ่งสว่าง  (ท่าลกึ) ม.16 กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม. พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

74 วางท่อระบายน้ า เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อระบายน้ า 200,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

สายบา้นนายณรงค์ ทองจ ารูญ - สระใหม่    

 ม.3

ขนาด 100 ซม. ยาว 12 ม. พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

75 ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ข้ามล าห้วยน้อย  ม.11 จุดท่ี 1 กว้าง 25 ม. ยาว 8 ม. บรเิวณ

บา้นนายเท่ียง

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

76 ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ข้ามล าห้วยน้อย  ม.11 จุดท่ี 2 กว้าง 25 ม. ยาว 8 ม. บรเิวณ

ข้างฟาร์มกุ้ง

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

77 ก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อเหลี่ยมส าเร็จรูป 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ข้ามล าห้วยน้อย  ม.11 จุดท่ี 3 กว้าง 25 ม. ยาว 8 ม. บรเิวณ    

 นานายเส็ง สงิห์ลา

พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

78 วางท่อระบายน้ า สายถนนจัตุรัส เพือ่ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น วางท่อระบายน้ า 100,000 ร้อยละ 80 ของ ลดปญัหาน้ าท่วมขัง กองช่าง

ไปหนองบวัระเหว - บา้นนายคุณภาพ          

 สอนสะอาด ม.6

ขนาด 60 ซม. ยาว 120 ม. พืน้ท่ีท่ีน้ าท่วมลดลง 

และร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวกในการสัญจร

79 ขุดลอกห้วยกอก ระหว่างหลังฝาย - เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 24 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

สามแยกห้วยเสยีว ม.1 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร/มี

ปรมิาณดนิขุด 4,800 ลบ.ม.

(60:600,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

80 ขุดลอกห้วยกอก  ต่อจากจุดเดมิ ม.4 เพือ่เก็บกักน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง กว้าง 10 ม. ยาว 400 ม. 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร 

พืน้ท่ีดนิขุด 8,000 ลบ.ม.

(59:500,000) 

(60:650,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

81 ขุดลอกสระหนองไผ่ ม.5 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 80 เมตร ยาว 100 เมตร 100,000 100,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 16,000 ลบ.ม.

(60:500,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

82 ขุดเจาะบอ่บาดาลเพือ่การเกษตร ม.8 เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาล 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

การเกษตร จ านวน 2 จุด (60:800,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร
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106

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

83 ซ่อมแซมฝายก้ันน้ า/ฝายน้ าล้น เพิม่แหล่งกักเก็บน้ า ก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายก้ันน้ า 400,000 400,000 400,000 400,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาน้ าท่วม กองช่าง

ในพืน้ท่ีต าบลบา้นกอก ในการท าเกษตรกรรม ฝายน้ าล้นท่ีช ารุด ม.1-17 จ านวน

   4 จุด ตามแบบ อบต.

(59:100,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

และภัยแล้ง

84 ขุดลอกคลองกลางทุ่ง ม.4 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 3 เมตร ยาว 700 เมตร 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร           

 พืน้ท่ีดนิขุด 4,200 ลบ.ม.

(58:100,000) 

(60:300,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

85 ขุดลอกล าห้วยหิน (คลองอสิานเขยีว) เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 9 ม. ยาว 1,000 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ม.14 ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 ม./      

มีปรมิาณดินขุด 18,000 ลบ.ม.

(59:100,000) 

(60:600,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

86 ขุดลอกคลองห้วยตาแก้ว ม.8 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 10 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 100,000 150,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ลกึจากดนิเดมิ 1 เมตร/มีปรมิาณ

ดนิขุด 10,000 ลบ.ม. พร้อมวาง

ท่อ 3 จุด

(60:400,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

87 ขุดลอกห้วยเสยีว เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 7 ม. ยาว 230 ม. 60,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

จากบา้นนางค าพวง แปนูโพธิ์ ม.10 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /        

มีปรมิาณดนิขุด 1,610 ลบ.ม.

(60:100,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

88 ซ่อมแซมฝายทดน้ าห้วยทองหลาง ม.12 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ซ่อมแซมฝายทดน้ า 600,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ห้วยทองหลาง ท่ีช ารุด               

 จ านวน 10 จุด

(60:100,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

89 ขุดเจาะบอ่บาดาลภายในหมู่บา้น ม.12 เพือ่ให้เกษตรกรมีน้ าใช้ ขุดเจาะบอ่บาดาล 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ในการท าการเกษตรกรรม จ านวน 1 แห่ง ตามแบบหน่วยงาน (59:100,000) 

(60:400,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

90 ขุดลอกคลองห้วยทองหลาง ม.8 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 12 ม. ยาว 780 ม. 100,000 150,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ลกึจากดนิเดมิ 1 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 9,360 ลบ.ม. 

พร้อมวางท่อ 3 จุด

(60:300,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร
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107

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

91 ขุดลอกห้วยหูลงิ จากท่ีนางถม - เพิม่แหล่งเก็บน้ า ขุดลอกห้วย กว้าง  8  ม. 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า มีน้ าเพือ่การเกษตร กองช่าง

วังระเรงิ ม.3 เพือ่การเกษตร ยาว 430 ม. ขุดลอกลกึจากดนิ

เดมิ 2 เมตร /มีปรมิาณดนิขุด 

6,880 ลบ.ม.

(59:100,000) 

(60:300,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

ตลอดฤดูกาล

92 ขุดลอกสระหนองม่วง ม.9 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 50 ม. ยาว 50 ม. 100,000 80,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 ม. /มี

ปรมิาณดนิขุด 5,000 ลบ.ม.

(60:200,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

93 ปรับปรุงซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ าห้วยผา เพือ่ซ่อมแซมฝายท่ีช ารุด ซ่อมแซมบรเิวณท่ีช ารุด 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ท่ีช ารุด ม.16 ให้ใช้งานได้ เปลี่ยนอุปกรณ์ ฯ และถมคันดนิ 

กว้าง 6 ม. ยาว 10 ม. ให้ใช้งานได้

 จ านวน  1 แห่ง

(59:100,000) 

(60:300,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

94 ขุดลอกสระหนองไผ่ หมู่ท่ี 15 เพือ่เก็บกักน้ าได้เพิม่ขึ้น กว้าง 60 ม. ยาว 90 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 ม. /มี

ปรมิาณดนิขุด 10,800 ลบ.ม.

(59:100,000) 

(60:500,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

95 ขุดเจาะน้ าบาดาลหนองทุ่ม ม.11 เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาล 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

การเกษตร จ าวน 1 แห่ง ตามแบบหน่วยงาน (60:40,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

96 ขุดลอกล าห้วยล าคันฉู ม.4 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ขุดลอกห้วย บรเิวณ 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ท่อทางเข้าวัด -ห้วยกอก         

ต.หนองบวัใหญ่ กว้าง 12 ม. ยาว

 430 ม. ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 ม./ 

 มีปรมิาณดนิขุด 5,160 ลบ.ม.

(60:160,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

97 ขุดลอกคลองห้วยผา ม.9 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 2 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

 กว้าง 15 ม. ยาว 370 ม. /

ปรมิาณดนิขุด 11,100 ลบ.ม.

(59:480,000) 

(60:400,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร
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108

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

98 ขุดลอกฝายล าคันฉู 2 (บงึละหาน) เพือ่กักเก็บน้ าได้ปรมิาณ ขุดลอกฝาย กว้าง 8 เมตร 100,000 100,000 160,000 200,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ม.6 - ม.13 มากขึ้น ยาว 2 กม. ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ

 2 เมตร

(59:100,000) 

(60:100,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

99 ก่อสร้างฝายก้ันน้ าห้วยสวนม่อน ม.11 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ก่อสร้างฝายก้ันน้ า จุดท่ี 2 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

จุดท่ี 2 บรเิวณ นายนายผาด ีกว้าง 12 ม.

 ยาว 100 ม. สูง 3 ม.

(59:300,000)  

(60:3,600,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

100 ขุดลอกสระอนามัยเชื่อมกับสระหลัง เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น กว้าง 100 ม. ยาว 170 ม. 100,000 200,000 160,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ม.7 ขุดลกึจากดนิเดมิ 2 เมตร /มี

ปรมิาณดนิขุด 34,000 ลบ.ม.

(60:1,020,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

101 ก่อสร้างต่อเติมฝายน้ าล้น ห้วยล าคันฉู เพือ่ระบายน้ าและกักเก็บน้ า กว้าง 150 ม. ยาว 24 ม. 300,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ม.10 สูงเฉลี่ย 2 ม. หรอืมีพืน้ท่ีไม่น้อย

กว่า 3,600 ตร.ม.

(60:7,200,000)    ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

102 ขุดลอกล าห้วยวังไฮ ม.17 เพือ่เก็บกักน้ าได้เพิม่ขึ้น กว้าง 10 ม. ยาว 3,000 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

ขุดลอกลกึจากดนิเดมิ 3 ม. /มี

ปรมิาณดนิขุด 90,000 ลบ.ม.

(59:720,000) 

(60:2,700,000)

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

103 ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยผา ม.9 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยผา 800,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

จุดท่ี 1 บรเิวณ นานายรมิ  ค ากลาง ติด

บา้นโนนทรายทอง              

กว้าง 20 ม. หนา 20 ซม.

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

104 ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยผา ม.9 เพือ่กักเก็บน้ าได้มากขึ้น ก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยผา 800,000 แหล่งน้ าเก็บกักน้ า ลดปญัหาภัยแล้ง กองช่าง

จุดท่ี 2 บรเิวณ นานายรมิ  ค ากลาง     

กว้าง 20 ม. หนา 20 ซม.

   ได้ปรมิาณเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

มีน้ าเพือ่การเกษตร

105 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างภายในหมู่บา้น เพือ่ความปลอดภัย จ านวน  7 จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

คุ้มทุ่งสว่าง   คุ้มดอนน้อย ม.9 ในการสัญจรยามค่ าคนื (59:50,000) 

(60:200,000)

    ประชาชนมีความ  

  พงึพอใจ

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ
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109

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

106 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างรอบอ่างเก็บ เพือ่ความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง 120,000 180,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

น้ าห้วยหิน ม.7 ในการสัญจรยามค่ าคนื จ านวน 5 จุด (60:300,000)     ประชาชนมีความ  

  พงึพอใจ

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

107 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟาู ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟาู ซ่อมแซมระบบไฟฟาูท่ีช ารุด 200,000 200,000 200,000 200,000 มีจ านวนครั้งเกิด ลดปญัหาท่ีเกิด กองช่าง

ภายในต าบล ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ ใน ต.บา้นกอก (หม้อแปลง, 

สายไฟ ฯ)จ านวน 17 จุด

(59:100,000) ระบบไฟฟาูขัดข้อง

ลดลง ร้อยละ 10

จากระบบไฟฟาู

108 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างสาธารณะ เพือ่ความปลอดภัย จ านวน 8 จุด พร้อมต้ังเสาไฟ 100,000 100,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ตามถนนภายในหมู่บา้น ตามถนนสาย         

สหกรณ์ - ศาลเจ้าพอ่ ม.6

ในการสัญจรยามค่ าคนื (59:75,000) 

(60:1000,000)

    ประชาชนมีความ  

  พงึพอใจ

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

109 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ระยะทาง ยาว 200 เมตร 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

สายมุมวัดบา้นมะเกลอื - บา้นนายอมร ม.6 ใช้ท่ัวถงึ (60:800,000)    มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

110 ขยายเขตไฟฟาู สายเลยีบถนนห้วยกอก เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ระยะทางยาว 1,000 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

 ม.1 ใช้ท่ัวถงึ (60:1,500,000)    มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

111 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างในหมู่บา้น ม.7 เพือ่ความปลอดภัย จ านวน 12 จุด รอบหมู่บา้น 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ในการสัญจรยามค่ าคนื (59:70,000) 

(60:500,000)

    ประชาชนมีความ  

  พงึพอใจ

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

112 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างและ เพือ่ความปลอดภัย ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีความ กองช่าง

ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่ีช ารุด ม.15 ในการสัญจรยามค่ าคนื จ านวน  5 จุด และซ่อมแซม

อุปกรณ์ท่ีช ารุด

(59:50,000) 

(60:300,000)

    ประชาชนมีความ  

  พงึพอใจ

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

113 โซล่าโฮม (โซล่าเซลล)์ ม.12 เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ติดต้ังโซล่าเซล์ ในหมู่บา้น 10,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

ใช้ท่ัวถงึ จ านวน 2 จุด (60:300,000)    มีไฟฟาูใช้ท่ัวถงึ

อย่างน้อย ร้อยละ 90

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

114 ขยายเขตไฟฟาูบา้นนายสงกรานต์ - เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ยาว 300 เมตร 300,000 มีไฟฟาูสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

นายอังคาร ม.2 ใช้ท่ัวถงึ   (59:50,000)   

(60:100,000)

เพิม่ขี้น ร้อยละ 60 อย่างเพยีงพอ
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110

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

115 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างสาธารณะ เพือ่ความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง จ านวน 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาูแสงสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

รอบหมู่บา้น หมู่ท่ี 13 การสัญจรยามค่ าคนื 20 จุด ตามแบบหน่วยงาน (59:100,000) 

(60:300,000)

เพิม่ขี้น ร้อยละ 60 ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

116 ขยายเขตไฟฟาู สายบา้นนายบญุมี - เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า 100,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

บา้นนายวิรัตน์ ม.6 ใช้ท่ัวถงึ ระยะทาง ยาว 100 ม. (60:1,500,000)    มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

117 ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่างภายในหมู่บา้น ม.16 เพือ่ความปลอดภัยใน ติดต้ังไฟฟาูแสงสว่าง 200,000 200,000 200,000 200,000 มีไฟฟาูแสงสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

การสัญจรยามค่ าคนื ภายในหมู่บา้น จ านวน 10 จุด 

พร้อมเดนิสายไฟ

(59:100,000) 

(60:300,000)

เพิม่ขี้น ร้อยละ 60 ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

118 ขยายเฟสต์ไฟฟาูในหมู่บา้น ม.2 เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ขยายเฟสต์ไฟฟาูเพิม่จาก 200,000 จ านวนของครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

ใช้ท่ัวถงึ จุดเดมิ  จ านวน  1  จุด (59:100,000) 

(60:100,000)

ท่ีมีปญัหาการใช้

ไฟฟาูลดลง ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอและ

แก้ไขปญัหาไฟฟาูตก

119 ติดต้ังโซล่าเซลล์ ม.14 ไฟฟาูมีใช้ในครัวเรอืน อุปกรณ์โซล่าเซลล์ 100,000 100,000 จ านวนครัวเรอืน ครัวเรอืนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

ทุกครัวเรอืน จ านวน 5 ชุด ตามแบบ อบต. (59:700,000) 

(60:700,000)

   มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

ทุกหลังคาเรอืน

120 ขยายเขตไฟฟาูภายในหมู่บา้น เพือ่ประชาชนมีไฟฟาูใช้ท่ัวถงึ ระยะทาง  730 เมตร 200,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

สายวังไฮ (บรเิวณ ถนนโนนทอง - ท่าช้าง)    

 ม.3

(59:50,000) 

(60:14,600,000)

   มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

121 ขยายเขตไฟฟาูสายปาุช้า ม.10 เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ยาว 680 เมตร 100,000 100,000 150,000 150,000 มีไฟฟาูสาธารณะ ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

ใช้ท่ัวถงึ (60:2,000,000) เพิม่ขี้น ร้อยละ 60 อย่างเพยีงพอ

122 ติดต้ังโคมไฟฟาูแสงสว่างสาธารณะ เพือ่ความปลอดภัยใน ติดต้ังโคมไฟฟาูแสงสว่าง 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาูแสงสว่าง ประชาชนมีความ กองช่าง

ม.12 การสัญจรยามค่ าคนื สาธารณะ ภายในหมู่บา้น จ านวน

 15 จุด

เพิม่ขี้น ร้อยละ 60 ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ

123 ขยายเขตไฟฟาูไปลานตากพชืผลทาง เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ระยะทาง ยาว 800 เมตร 200,000 200,000 200,000 300,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีความ กองช่าง

การเกษตร ม.15 ใช้ท่ัวถงึ        เข้าใช้สถานท่ี    

 ลานตากสะดวก

เพิม่ขึ้น  ร้อยละ 20

ปลอดภัยในชวิีตและ

ทรัพย์สนิ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

124 ขยายเขตไฟฟาูแรงต่ า (ไฟฟาู 3 เฟส) เพือ่ให้ประชาชนมีไฟฟาู ระยะทาง ยาว 500 เมตร 100,000 100,000 100,000 200,000 จ านวนครัวเรอืน ประชาชนมีไฟฟาูใช้ กองช่าง

จากถนนโนนทองท่าช้าง - ถนนสายบา้นโคก

โต่งโต้น ม.3

ใช้ท่ัวถงึ    มีไฟฟาูใช้เพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 20

อย่างเพยีงพอท่ัวถงึ

125 ขุดเจาะบอ่บาดาลภายในหมู่บา้น ม.8 เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ขุดเจาะบอ่บาดาลภายใน 100,000 100,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ หมู่บา้น จ านวน 2 จุด (60:20,000) น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

126 ขยายเขตประปา ซอยบา้นนายปิน่ ม.2 เพือ่ขยายเขตน้ าประปา ยาว 150 เมตร 100,000 200,000 200,000 100,000 จ านวนครัวเรอืนมี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ให้ประชาชนในพืน้ท่ี (59:50,000) 

(60:600,000)

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 20

อุปโภคฯ ท่ัวถงึ

127 ขยายเขตประปา จากบา้นนายสมาน - เพือ่ประชาชนมีน้ าใช้ใน ระยะทาง ยาว 340 ม. 100,000 ประชาชนในพืน้ท่ีมี ประชาชนมีน้ าใช้ใน กองช่าง

นายสาคร ม.17 การอุปโภค บรโิภคท่ัวถงึ (60:900,000) น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

อย่างน้อยร้อยละ 90

การอุปโภค บรโิภค

อย่างท่ัวถงึ

128 ขยายเขตประปาภายในหมู่บา้น เพือ่ขยายเขตน้ าประปา ระยะทาง  100 เมตร 100,000 จ านวนครัวเรอืนมี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สายโรงเรยีนบา้นมะเกลอืโนนทอง -           

 บา้นนายบญุธรรม  รังสโิย ม.3

ให้ประชาชนในพืน้ท่ี (59:100,000) 

(60:600,000)

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 20

อุปโภคฯ ท่ัวถงึ

129 ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม จัดซื้ออุปกรณ์ เปลี่ยนอุปกรณ์ 100,000 200,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรอืนมี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ม.7 ระบบประปาหมู่บา้นท่ีช ารุดให้

ใช้งานได้ดี

ระบบประปาภายในหมู่บา้น      

ท่ีช ารุด จ านวน 5  จุด

(59:100,000) 

(60:300,000)

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 20

อุปโภคฯ ท่ัวถงึ

130 ขยายเขตประปาหมู่บา้นภายในหมู่บา้น เพือ่ขยายเขตน้ าประปา วางท่อ พวีีซ ียาว 1,000 ม. 100,000 จ านวนครัวเรอืนมี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ม.7 ให้ประชาชนในพืน้ท่ี (59:100,000) 

(60:900,000)

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 20

อุปโภคฯ ท่ัวถงึ

131 ติดต้ังเครื่องกรองน้ าบาดาลภายในหมู่บา้น เพือ่ประชาชนมีน้ าอุปโภค เครื่องกรองน้ าพร้อมอุปกรณ์ 500,000 จ านวนครัวเรอืนมี ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

บา้นโนนสะอาด ม.8  บรโิภคท่ีมีคุณภาพ  จ านวน  1  จุด ตามแบบ อบต. (59:100,000) 

(60:200,000)

น้ าใช้ในการอุปโภคฯ 

เพิม่ขึ้นร้อยละ 20

อุปโภคฯ ท่ัวถงึ

132 ลงลูกรังถนนสายหนองผักแว่น - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม. ยาว 2,200 ม. 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ไปหินลาดห้วยเสี้ยว ม.11 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.10 ม. หรอื        

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า          

 13,200 ตร.ม.

(59:400,000) 

(60:2,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

133 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม. ยาว 710 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พร้อมยกคันดนิสายแยกถนนวังไฮ -             

    ดอนหลุมปนู ม.17

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลูกรังหนา       

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี      

ไม่น้อยกว่า 4,260 ตร.ม.

(59:800,000) 

(60:1,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

134 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 10 กม. 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ท่ีช ารุดเสยีหาย พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.10 ม. หรอื        

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า          

 50,000 ตร.ม. ม.1-17

(59:600,000) 

(60:7,000,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

135 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังห้วยลกึ ม.5 เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ลงลูกรังถนน กว้าง 4 ม. 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ยาว 1,100 ม. หนา 0.10 ม.หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า            

4,400 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

136 ยกระดับถนนลงลูกรัง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 170 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายไร่นายส ารับ เปพูนิจิ -                         

 ถนนบา้นมะเกลอืโคกโต่งโต้น ม.13

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรัง           

 หนา 0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม.

(60:500,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

137 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 110,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นทุ่งสว่างวัฒนา-เต็งเต้ีย ม.9 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 0.10 ม. หรอืมีพนืท่ีไม่น้อย

กว่า 5,000 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:700,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

138 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจรไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร 200,000 200,000 300,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นไร่นายประชัน - นายประวิทย์          

  สงิหะ ม.13

หนา 0.15 เมตร มีปรมิาณพืน้ท่ี  

ไม่น้อย 1,650 ตร.ม.

(60:1,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

112



113

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

139 ก่อสร้างยกระดับถนนลงลูกรัง เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายหลังท่ีวัดทรงธรรม ม.1 ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรังหนา 

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

(60:800,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

140 ก่อสร้างถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายสมศักดิ์ - ไร่นางส ารวย ม.14 หนา 0.15 เมตร /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม.

(60:300,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

141 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงลูกรัง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง  กว้าง 4 ม. ยาว 1,600 ม. 100,000 100,000 100,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายส าโรงทุ่ง - คงคาล้อม ม.4 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนาง 0.15 ม. หรอืมีปรมิาณ

พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:100,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

142 ปรับปรุงถนนเลยีบคลองสายดงผาสุข - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ลงลูกรังถนน กว้าง 3 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 หนองน้ าขุ่น ม.16 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 ม.    

ลงลูกรัง หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี     

ไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:500,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

143 ยกระดับลงลูกรังถนนการเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 400 เมตร 50,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายจากไร่นายฉายถงึท่ีสาธารณะประโยชน์

บา้นดงผาสุข ม.9

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรัง หนา 

0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี         

  ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

(60:900,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

144 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายกลางบา้น บรเิวณ เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นนายสงกรานต์ - อ่างเก็บน้ า (ถนนตัด

ใหม่) ม.2

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น  ลงลูกรัง หนา 0.15 ม.หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า  1,800 

ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

145 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายแยกห้วยกอก เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 เมตร ยาว 174 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ฝ่ังวัดหงษท์อง - เส้นทางเชื่อมไร่กอวิเศษ ม.2 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.15 ม.หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 1,044 

ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

113



114

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

146 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายซอยข้างบา้น เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นายวิรัตน์ หาจัตุรัส ม.2 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.15 ม.หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 800 

ตร.ม.

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

147 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตรยกระดับ เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 150,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พร้อมอัดบด สายบา้นทุ่งสว่าง -                  

  บา้นหนองซกึ ม.9

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรังหนา 

0.15 ม. พร้อมวางท่อ หรอื        

มีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:2,160,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

148 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร พร้อม เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 8 ม. 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ยกคันดนิ สายดอนหลุมปนู-ซัมกกแดง         

(โคกหมาหิว) ม.17

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ยาว 2,000 ม. หนา 0.15 ม. หรอื

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า      

16,000 ตร.ม.

(59:800,000) 

(60:3,200,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

149 ปรับปรุงถนนลงหินลูกรังถนนห้วยกอก ม.1 เพือ่สัญจร ไป มา สะดวกขึ้น กว้าง 4 ม. ยาว 2,600 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พร้อมปรับเกลี่ย หรอืมีปรมิาณ

พืน้ท่ี ไม่น้อยกว่า 10,400 ตร.ม.

(60:1,352,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

150 ยกระดับถนน ลงลูกรัง สายหนองไผ่ ม.15 - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

บา้นสระสี่เหลี่ยม พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรังหนา 

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี        

ไม่น้อยกว่า 4,800 บาท

(59:200,000) 

(60:1,920,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

151 ยกระดับถนนลงลูกรัง เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 8 เมตร ยาว 330 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบา้นนายคุณวุฒ ิ- ถนนบา้นมะเกลอื      

  โคกโต่งโต้น ม.13

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรัง หนา 

0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 2,640 ตร.ม.

(60:1,056,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

114



115

วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

152 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายบหัุวโสก - ห้วยข่า ม.3 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น กว้าง 6 ม. ยาว 2,300 ม. หนา 

0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 13,800 ตร.ม.           

ตามแบบหน่วยงานก าหนด

(59:330,000) 

(60:1,794,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

153 ก่อสร้างยกระดับถนนดนิ เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 6 ม.  ยาว 1,600 ม. 200,000 100,000 100,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ไร่นางมา แดงวิชัย - ไร่นางสุน มาภักด ีม.3 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลูกรังหนา       

0.15 ม. /มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อย

กว่า 9,600 ตร.ม. ตามแบบ

หน่วยงานก าหนด

(59:300,000) 

(60:3,840,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

154 ปรับปรุงถนนลูกรังสายล าห้วยกอก - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 1,800 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

นานายจอม ม.10 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 

9,000 ตร.ม.

(59:100,000) 

(60:1,170,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

155 ยกระดับลงลูกรังถนนการเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 700 เมตร 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายจากบา้นนายบญุประเสรฐิ บวัหอม ถงึ     

 นานายกวาง  บวัสันเทียะ ม.9

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ดนิหนา 0.50 ม. ลงลูกรัง หนา 

0.15 ม.หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.

(60:1,400,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

156 ก่อสร้างถนนลูกรังเพือ่การเกษตร เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ก่อสร้างถนนลูกรัง 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สายหินลาดนกแตดแต้-หินลาดห้วยเสี้ยว      

 ม.11

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น กว้าง 8 ม. ยาว 800 ม.             

 หนา 0.15 ม. หรอืมีปรมิาณ       

 พืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 6,400 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:1,280,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

157 ก่อสร้างถนนเพือ่การเกษตรสายแยก เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 ม. ยาว 2,800 ม. 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

 โนนทอง ม.11 - ท่าช้าง (ต.กุดน้ าใส) พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น ลงลูกรัง หนา 0.15 ม. หรอื       

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า          

  14,000 ตร.ม.

(59:500,000) 

(60:2,800,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

158 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายมุน - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 8 ม. ยาว 1,500 ม. 100,000 170,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สามแยกฟาร์มหมูหลุบงิว้ ม.5 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:1,560,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

159 ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไร่นายร่วม - เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 12 ม. ยาว 1,000 ม. 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

สามแยกไร่นายมุน ม.5 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น หนา 0.15 ม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 12,000 ตร.ม.

(59:1,600,000) 

(60:2,400,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

160 ก่อสร้างถนนการเกษตร สายนานายกรี เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง ถนนลูกรัง กว้าง 5 ม. 200,000 250,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

เพชรวิสทิธิ์ - นานายเรยีน  สงิห์ลา ม.11 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น  ยาว 4 กม. หนา 0.15 ม. หรอืมี

ปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า            

  20,000 ตร.ม.

(59:1,000,000) 

(60:2,600,000)

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

161 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อม เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,200 ม. 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

ลงลูกรัง สายหนองไผ่ - ดอนเปล้า ม.15 พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น /มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า 6,000

 ตร.ม.

(60:1,000,000) ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

162 ก่อสร้างถนนลูกรัง ยกระดับถนน เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 ม. 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พร้อมบดอัด สายหินคุคล ิ- นานายกองตา    

   ม.17

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น สูงเฉลี่ย 0.50 ม. /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ า

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย

163 ก่อสร้างถนนลูกรัง ยกระดับถนน เพือ่สัญจรไป มา และขนส่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 2,400 ม. 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนเดนิทาง กองช่าง

พร้อมบดอัด สายนานายล ี- นานายอู๊ด      

ม.17

พชืผลการเกษตรสะดวกขึ้น สูงเฉลี่ย 0.50 ม. /มีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 9,600 ตร.ม. พร้อม

วางท่อระบายน้ า

ประชาชนเดนิทาง

สะดวก ร้อยละ 80 

ประชาชนพงึพอใจ

สะดวก ลดการเกิด

อุบติัเหตุ และมีความ

ปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

164 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ เพือ่ซ่อมแซมศาลาฯ ในการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 500,000 ประชาชนมีการเข้าใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

บา้นโนนสะอาด ม.8 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในหมู่บา้น

ศาลาเอนกประสงค์ กว้าง 10 ม.  

  ยาว 15 ม.

(60:50,000) ศาลาเอนกประสงค์ 

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ใช้ในการจัดประชุม 

ปรกึษาหารอื และ    

ท ากิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน

165 ก่อสร้างรั้วสาธารณประโยชน์ บรเิวณ เพือ่ก าหนดขอบเขตพืน้ท่ี ก่อสร้างรั้วลวดหนาม 150,000 พืน้ท่ีในการจัดท า หมู่บา้นมีขอบเขต กองช่าง

ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 10 ท่ีสาธาณประโยชน์ของหมู่บา้น ยาว 65 ม. สูง 2 ม. บรเิวณศาลา

เอนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น

(60:500,000) รั้วก าหนดขอบเขตท่ี

สาธารณะ อย่างน้อย

ร้อยละ 80 ของพืน้ท่ี

และก าหนดพืน้ท่ี        

สาธารณโยชน์อย่าง

ชัดเจน

166 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น เพือ่ส่งเสรมิการจัดกิจกรรม ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 600,000 ประชาชนมีการเข้าใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 15 การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 9 ม. ยาว 25 ม. หรอื

มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า      

255 ตร.ม. ตามแบบหน่วยงาน   

 ก่อสร้างท่ีสาธารณะประโยชน์

หมู่บา้น

(60:800,000) ศาลาเอนกประสงค์ 

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ใช้ในการจัดประชุม 

ปรกึษาหารอื และ    

ท ากิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน

167 ถมดนิสระหนองไผ่ ม.15 เพือ่มีพืน้ท่ีสาธารณปโยชน์ ถมดนิสระหนองไผ่ 100,000 ประชาชนใช้ ประชาชนในหมู่บา้น กองช่าง

ท ากิจกรรมภายในหมู่บา้น กว้าง 60 ม. ยาว 40 ม. /            

 มีปรมิาณพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า        

 2,400 ตร.ม.

(60:720,000) ประโยชน์ในพืน้ท่ี 

อย่างน้อย ร้อยละ 70

มีพืน้ท่ีในการประกอบ

กิจกรรมภายในหมู่บา้น

168 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ประจ าหมู่บา้น เพือ่ส่งเสรมิการจัดกิจกรรม ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ 500,000 ประชาชนมีการเข้าใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

หมู่ท่ี 9 การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในหมู่บา้น

ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 12 ม.       

หนา 15 ซม. หรอืมีปรมิาณพืน้ท่ี

ไม่น้อยกว่า 36 ตร.ม. ก่อสร้างท่ี

สาธารณะหมู่บา้น

(60:800,000) ศาลาเอนกประสงค์ 

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

ใช้ในการจัดประชุม 

ปรกึษาหารอื และ    

ท ากิจกรรมต่างๆ 

ร่วมกัน

169 ติดต้ังเสาไฟฟาูรอบสระใหญ่ ม.14 เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี เสาไฟฟาูแรงต่ า 12 ต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

ออกก าลังกายและมีความ

ปลอดภัย

ระยะทาง ยาว 600 ม. (59:100,000) 

(60:100,000)

  ประโยชน์ในสถานท่ี 

   ร้อยละ 80

ในการออกก าลังกาย มี

ความปลอดภัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

170 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระใหญ่ ม.14 เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี จัดท ารั้วรอบสระใหญ่ 100,000 100,000 100,000 200,000 ประชาชนใช้ ประชาชนมีสถานท่ี กองช่าง

โดยจัดท ารั้วรอบสระใหญ่ พกัผ่อนและออกก าลังกาย รั้วสูง 0.60 ม. ยาว 600 ม. (59:100,000) 

(60:100,000)

  ประโยชน์ในสถานท่ี 

      ร้อยละ 80

ในการออกก าลังกาย มี

ความปลอภัย

171 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟาู เพือ่ใช้ในการบ ารุงรักษา จัดซื้อรถบรรทุกติดต้ัง 1,500,000 การบ ารุงรักษาและ บรรเทาความ กองช่าง

โดยการจัดซื้อรถกระเช้า และซ่อมแซมไฟฟาูในเขต

พืน้ท่ีต าบลบา้นกอก

เครนไฮดรอลคิกระเช้า           

ซ่อมไฟฟาู  จ านวน 1 คัน

(59:1,500,000) 

(60:1,500,000)

ซ่อมแซมไฟฟาูให้ใช้   

    งานได้ด ีจ านวน    

      17 หมู่บา้น

เดอืดร้อนประชาชน

และบ ารุงรักษาไฟฟาูให้

ใช้งานได้ดี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

      2 ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชวิีต สงัคม ครอบครัวอยู่ดมีีสขุ

          2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

1 ส่งเสรมิกิจกรรมวันครอบครัว ส่งเสรมิสถาบนัครอบครัว จัดกิจกรรมร่วมกัน 50,000 50,000 50,000 50,000 ครัวเรอืนเข้าร่วม ครัวเรอืนมีความ กองสวัสดิการฯ

ให้มีความอบอุ่นเข้มแข็ง  เช่น การแสดงการประกวด      

แข่งขัน ฯ จ านวน 17 หมู่บา้น

  (60:100,000)     

(59:200,000)   

(58:200,000)

โครงการ ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 60

อบอุ่น เข้มแข็งมี

กิจกรรมร่วมกัน

2 ส่งเสรมิความรู้ในการลดการกระท า เพือ่ลดปญัหาการกระท า จัดอบรม รณรงค์ 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ครัวเรอืนอบอุ่น กองสวัสดิการฯ

ความรุนแรงต่อเด็กสตรแีละบคุคลใน

ครอบครัว

ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

และบคุคลในครอบครัว

การลดการกระท าความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรแีละบคุคลใน

ครอบครัว จ านวน 50 คน

   (60:20,000)      

 (59:20,000)    

(58:20,000)

   อบรม  ผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 80

เข้มแข็งและการกระท า

ความรุ่นแรง ลดลง

3 สร้างเสรมิครอบครัวคุณธรรมและ เพือ่ให้สถาบนัครอบครัว จัดกิจกรรมเก่ียวกับ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้า ครัวเรอืนอบอุ่น สวัสดิการฯ

จรยิธรรม กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด น าหลักคุณธรรม จรยิธรรมมา

ใช้ในการด าเนนิชวิีต

คุณธรรม หลักศาสนาให้

ครัวเรอืนท้ังต าบล                   

จ านวน 30 ครัวเรอืน

(58:30,000)  

(59:30,000) 

(60:30,000)

ร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่า ร้อยละ 70

เข้มแข็ง ครัวเรอืนมีกิจ

กรรร่วมกัน

4 ฝึกอบรมปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรมให้กับ เพือ่สร้างจติส านัก ปลูกฝัง เยาวชน พนักงาน ประชาชน 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละผู้เข้าอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษาฯ

เยาวชน ต าบลบา้นกอกและพนักงาน คุณธรรม จรยิธรรมให้กับ

เยาวชน ประชาชนและ

พนักงาน

ท้ังต าบล จ านวน  80 คน (58:30,000)  

(59:30,000) 

(60:30,000)

ท่ีผ่านการประเมินฯ 

คะแนน ร้อยละ 80

น าความรู้มาใช้ในการ

ปฏบิติัตนใน

ชวิีตประจ าวัน
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

5 สนับสนุนการด าเนนิงานของศูนย์พฒันา เพือ่สถาบนัครอบครัวใน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 50,000 50,000 ศูนย์พฒันาครอบครัว สถาบนัครอบครัว กองสวัสดิการฯ

ครอบครัวในชุมชนต าบลบา้นกอก หมู่บา้นมีความอบอุ่นและ

เข้มแข็ง

ของศูนย์พฒันาครอบครัวต าบล  

 จ านวน 17 หมู่บา้น

(60:85,000)  

(59:85,000)   

(58:85,000)

จัดกิจกรรมด้าน

พฒันาครอบครัว

อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

มีความเข้มแข็ง       

มากขึ้น

6 ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมในพืน้ท่ี หมู่บา้นมีความ ส านักปลัด

การจัดระเบยีบสังคม ยาเสพติดในพืน้ท่ี                

ต าบลบา้นกอก

ด้วยสื่อต่างๆ ประชาสัมพนัธ์ 

และจัดซื้อสารตรวจยาเสพติด     

 สุ่มตรวจกลุ่มเสี่ยงใน

สถานศึกษาสถาน จ านวน          

17 หมู่บา้น

(58:20,000)  

(59:20,000) 

(60:20,000)

อย่างน้อย 1 กิจกรรม

ต่อปี

เข้มแข็ง และปญัหา      

 ยาเสพติดในพืน้ท่ี      

 ลดลง

7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมปอูงกันและ เพือ่ให้ความรู้และเปน็ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัย 50,000 50,000 กลุ่มเปาูหมาย ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

แก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา การกระตุ้นให้เยาวชน 

ห่างไกลยาเสพติด

ยาเสพติด ให้ความรู้กับนักเรยีน

ภายในในโรงเรยีน จ านวน 5 

แห่งและประชาชนท่ัวไป

(59:100,000) 

(60:50,000)

     ได้เข้าร่วมรณรงค์ 

    ร้อยละ 80

ให้ความส าคัญกับภัย    

   ยาเสพติด

8 ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่ปอูงกันและแก้ไขปญัหา จัดกิจกรรมตาม 100,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ท่ีผ่านการเข้าร่วม ลดปญัหาผู้ติด/เสพ ส านักปลัด

ตามนโยบายของรัฐบาล ยาเสพติดในพืน้ท่ี การปอูงกันแก้ไขปญัหา             

  ยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 

จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:300,000) 

(59:300,000) 

(60:100,000)

กิจกรรม ร้อยละ 80 ยาเสพติด

9 ฝึกอบรมและสนับสนุนกิจกรรมของ เพิม่ประสทิธภิาพการ จัดฝึกอบรม 10,000 ประชาชนท่ีได้รับ ประชาชนต าบล กองสวัสดิการฯ

อาสาสมัครพฒันาสังคม ให้บรกิารของอาสาสมัคร

พฒันาสังคม

ให้ความรู้กับอาสาสมัครฯ จ านวน

 30 คน

(60:10,000)   

(59:10,000)   

(58:10,000)

     ความช่วยเหลอื    

   ร้อยละ 80

บา้นกอกได้รับบรกิารท่ี

ดมีีคุณภาพ

10 ปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด เพือ่บ าบดัฟืน้ฟผูู้เสพ/ผู้ติด จัดค่ายบ าบดัผู้เสพ        60,000 ผู้เข้ารับการ ลดปญัหาผู้ติด ส านักปลัด

กิจกรรมบ าบดัฟืน้ฟผูู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและ

กิจกรรมส่งเสรมิอาชพีให้ผู้ผ่านการบ าบดัยา

เสพติด

ยาเสพติดไม่ให้กลับไปติดซ้ า ผู้ติดยาเสพติด จ านวน 10 คน (59:105,000) 

(60:105,000)

บ าบดัผ่านประเมินฯ  

ร้อยละ 80

ยาเสพติด ผู้เสพไม่

กลับไปติดซ้ าอกี
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

11 สนับสนุนส่งเสรมิพฒันาอาชพีต่างๆ เพือ่ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมสนับสนุนการ 100,000 100,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชพี ประชาขนมีการ กองสวัสดิการฯ

ของประชาชนในพืน้ท่ีต าบล และจัดต้ังศูนย์

เรยีนรู้ด้านอาชพี

ส่งเสรมิพฒันาอาชพีของ

ตนเองและกลุ่มอาชพี

ประกอบอาชพี เช่น การปลูก

มะนาว เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร        

เลี้ยงโค เกษตรกรรม และจัดต้ัง

ศูนย์เรยีนรู้ของต าบล จ านวน 17

 หมู่บา้น

(60:200,000)    

(59:200,000)    

(58:200,000)

ในต าบล เพิม่ขึ้น     

ร้อยละ 20 /มีศูนย์

เรยีนรู้ประจ าต าบล

อย่างน้อย 1 ศูนย์

พฒันาเรยีนรู้ ในการ

ฝึกอาชพี มีรายได้

เพิม่ขึ้น

12 ส่งเสรมิการพฒันาอาชพีและพฒันา ประชาชนมีความรู้ ฝึกทักษะ อบรมให้ความรู้ ฝึกอาชพี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าอบรม สมาชกิในกลุ่ม กองสวัสดิการฯ

ผลติภัณฑ์ชุมชน ในการประกอบอาชพี และพฒันาทักษะการประกอบ

อาชพีให้ได้มาตรฐาน จ านวน     

 30  คน

(60:50,000)  

(59:50,000)

ผ่านการฝึกอบรม

ความรู้ ทักษะ          

 การประกอบอาชพี   

 ร้อยละ 80

มีพฒันาการเรยีนรู้ ใน

การฝึกอาชพี             

มีรายได้เพิม่ขึ้น

13 ส่งเสรมิการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญา เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรม ให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนน าหลัก กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพยีง ความเข้าใจหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง

เชงิปฏบิติัการ ผู้เข้าอบรม          

 100 คน

(60:100,000)   

(59:100,000)

ผ่านการฝึกอบรม

ความรู้ ความเข้าใจ 

ร้อยละ 80

ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงไปใช้ในการ

ด าเนนิชวิีต

14 สนับสนุนการด าเนนิงานการพฒันา เพือ่ให้ความรู้การผลติ สนับสนุนด้านความรู้ และ 80,000 80,000 สมาชกิในกลุ่ม การพฒันา  กองสวัสดิการฯ

ผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชพีในเขตพืน้ท่ี ผลติภัณฑ์ของกลุ่ม เทคนคิต่างๆ  จ านวน 13 กลุ่ม    ผลติผลติภัณฑ์ได้

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80

ผลติภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

ดขีึ้นตรงตามความ

ต้องการของตลาด

15 จัดกิจกรรมพฒันาผู้สูงอายุในเขตพืน้ท่ี ส่งเสรมิให้ผู้สูงอายุสามารถ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 100,000 100,000 ผู้สูงอายุมีความ สถานบนัครอบครัว  กองสวัสดิการฯ

ดูแลตนเองได้ และครอบครัว

ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ

รดน้ าขอพรจากผู้สูงอายุ แข่งขัน

ประกวดการแสดงของผู้สูงอายุ  

จ านวน 17 หมู่บา้น

(60:150,000)    

(59:150,000)    

(58:100,000)

พงึพอใจ ร้อยละ 80 มีความเข้มแข็ง 

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชวิีต

ท่ีดขีึ้น

16 ส่งเสรมิให้ความรู้ด้านโภชนาการ เพือ่ส่งเสรมิให้ความรู้ ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ 50,000 50,000 ประเมินความรู้ ผู้เข้าร่วมโครงการ กอง

เก่ียวกับเด็ก ด้านโภชนาการเก่ียวกับเด็ก กลุ่ม อสม.  ครู  ผู้ดูแลเด็กและ

ผู้ปกครอง  จ านวน 80 คน

(60:20,000) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80

มีความรู้ด้านโภชนาการ

เก่ียวกับเด็กเพิม่ขึ้น

สาธารณสุขฯ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน ในการปอูงกัน เพือ่ให้ความรู้ในการปอูงกัน จัดอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมอบรม เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการฯ

การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และ               

ลดพฤติกรรมเสี่ยง

การต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

และปอูงกันพฤติกรรมเสี่ยง 

ของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในช่วงอายุ

กลุ่มเสี่ยง  จ านวน 100 คน

(60:50,000)   

(59:50,000)    

(58:50,000)

    ผ่านการฝึกอบรม 

ร้อยละ 80

มีความรู้ ลดปญัหาท่ี

เกิดขึ้นจากการ

ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร

และพฤติกรรมเสี่ยง

18 ขับเคลื่อนวิธกีารสหกรณ์สู่หมู่บา้น เพือ่สนับสนุนให้ความรู้ อบรมเชงิปฏบิติัการให้ความรู้ 10,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนเกิดการ กองสวัสดิการฯ

พร้อมจัดต้ังกลุ่มสหกรณ์ในหมู่บา้น ของการรวมกลุ่มในรูปแบบ

สหกรณ์

ความรู้ของการรวมกลุ่มใน

รูปแบบสหกรณ์                   

ผู้เข้าร่วม 50 คน

(59:10,000) 

(60:10,000)

ผ่านการฝึกอบรม 

ร้อยละ 80

รวมกลุ่มในรูปแบบ

สหกรณ์

19 ส่งเสรมิการจัดต้ังตลาดกลางสนิค้า สร้างงาน สร้างรายได้ จัดต้ังตลาดกลางหมู่บา้น 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วมใน ครัวเรอืนมีรายได้ กองสวัสดิการฯ

การเกษตรและผลติภัณฑ์หมู่บา้น จ านวน  4  แห่ง (59:100,000) 

(60:340,000)

การจัดจ าหน่าย

สนิค้าฯ ร้อยละ 80 

ของพืน้ท่ีจัดจ าหน่าย

เพิม่หลังฤดูกาลเก็บ

เก่ียวผลผลติ              

 ลดค่าขนส่งทางไกล

20 ส่งเสรมิและสนับสนุนกระบวนการ ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของ สนับสนุนการขับเคลื่อน 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้นท่ีจัดท าแผน มีแผนพฒันาประจ า กอง

จัดท า ทบทวน ปรับปรุง พฒันาคุณภาพแผน

หมู่บา้นและขับเคลื่อนแผนหมู่บา้น           

แบบบรูณาการ

ประชาชนในการจัดท าแผน

หมู่บา้นให้ตรงกับความ       

ต้องการของประชาชน

แผนพฒันาหมู่บา้นโดยการจัด

ประชุมประชาคมหมู่บา้น และ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้น า คกก.    

หมู่บา้น จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:20,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

พฒันาชุมชนได้ด้วย

ตนเอง 17 หมู่บา้น

หมู่บา้นประชาชนมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

หมู่บา้น

สวัสดิการฯ

          2.2  แผนงานสาธารณสขุ

1 รณรงค์และการปอูงกันโรคเอดส์ ให้ประชานมีความรู้ จัดกิจกรรมรณรงค์และ 100,000 30,000 20,000 20,000 มีประชาชน ประชนมีความรู้ กอง

ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์ มีประชาชนเข้าร่วม 80 คน (58:100,000)  

(59:100,000) 

(60:100,000)

เข้าร่วมกิจกรรม ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

และตระหนักถงึการ

ปอูงกันโรคเอดส์เพิม่ขึ้น

สาธารณสุขฯ

2 ปอูงกันและควบคุมโรคไข้เลอืดออก เพือ่ปอูงกันและควบคุม จัดซื้อ/สนับสนุน สารเคมี 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนท่ีปวุย พืน้ท่ีต าบลบา้นกอก กอง

และไข้ซกิา โรคไข้เลอืดออกภายในหมู่บา้น เชื้อเพลงิ อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับ

หน่วยงานด้านสาธารณสุข 

จ านวน 2 แห่ง

(58:50,000) 

(59:50,000) 

(60:50,000)

เปน็โรคไข้เลอืกออก

ลดลง ร้อยละ 60

ปลอดภัยจากโรค

ไข้เลอืดออกและโรค

ต่างๆ ท่ีมาจากยุง

สาธารณสุขฯ
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3 รณรงค์และปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้และ เพือ่ปอูงกันโรคพษิสุนัขบา้ จัดหา/สนับสนุน วัคซนี 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนสุนัขท่ีเปน็ พืน้ท่ีต าบลบา้นกอก กอง

การคุมก าเนดิสุนัข และมีสุนัขจรจัดลดลง ส าหรับฉดียาปอูงกันโรคพษิสุนัข

บา้และยาคุมก าเนดิสุนัข จ านวน 

17 หมู่บา้น

(58:50,000) 

(59:50,000) 

(60:50,000)

โรคพษิสุนัขบา้ลดลง 

ร้อยละ 70

ปลอดภัยจากโรคพษิ

สุนัขบา้

สาธารณสุขฯ

4 ปอูงกันและควบคุมโรคติดต่อและ เพือ่ประชาสัมพนัธ์และ จัดท าแผ่นพบั เอกสาร ปาูย 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนรู้จัก พืน้ท่ีต าบลบา้นกอก กอง

โรคไม่ติดต่อในพืน้ท่ี ปอูงกันการแพร่ระบาดของ

โรคภัยต่าง ๆ

รณรงค์ ฯ ผ่านสื่อต่างๆ จัดซื้อ

อุปกรณ์ในการปอูงกันและ

ควบคุมโรคท่ีมีมาตรฐาน จ านวน 

17 หมู่บา้น

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:50,000)

การปอูงกันตัวเอง

จากโรคภัยต่าง ๆ 

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80

ปลอดภัยจาก

โรคติดต่อและโรคไม่

ติดต่อต่างๆ

สาธารณสุขฯ

5 จัดหาเครื่องพน่ยากันยุงลาย/ เพือ่ปอูงกัน ควบคุม จัดซื้อเครื่องพน่ยากันยุง/ 60,000 60,000 ประชาชนท่ีปวุย ประชาชนในพืน้ท่ี กอง

พน่หมอกควัน โรคไข้เลอืดออกในพืน้ท่ี เครื่องพน่หมอกควัน จ านวน      

 2 เครื่อง และซ่อมแซม            

เครื่องพน่ฯ ท่ีช ารุดให้ใช้งาน     

ได้ดี

(58:50,000) 

(59:50,000) 

(60:60,000)

เปน็โรคท่ีเกิดจากยุง

ลดลง ร้อยละ 60

มีสุขภาพชวิีตดขีึ้นและ

ปลอดภัยจากโรคต่างๆ

ท่ีเกิดจากยุง

สาธารณสุขฯ

          2.3  แผนงานเคหะและชมุชน

1 จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพือ่จัดการระบบการขนย้าย จัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย 2,000,000 จ านวนการเก็บขยะ การจัดเก็บขยะ กอง

ขยะท่ีถูกสุขลักษณะและได้

มาตรฐาน

มีความจุไม่น้อยกว่า  7 ลบ.ม.

จ านวน 1 คัน

(58:1,500,000) 

(59:2,000,000) 

(60:2,000,000)

 มูลฝอยในพืน้ท่ีต าบล

      ได้ไม่น้อยกว่า     

     5 ครั้งต่อสัปดาห์

มูลฝอยในพืน้ท่ีถูก

สุขลักษณะมีความ

ปลอดภัยมากขึ้น

สาธารณสุขฯ

2 จัดหาสถานท่ีท่ีท้ิงขยะมูลฝอย เพือ่มีสถานท่ีท้ิงขยะมูลฝอย จัดซื้อท่ีดนิใช้ในการท้ิงขยะ 700,000 ปรมิาณขยะมูลฝอย ลดปญัหา กอง

ได้เพยีงพอกับปรมิาณ          

ขยะมูลฝอย

มูลฝอย มีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่า         

   2 ไร่

(58:700,000) 

(59:700,000) 

(60:700,000)

มีจัดการใช้พืน้ท่ีอย่าง 

  คุ้มค่าเหมาะสมกับ 

ปรมิาณขยะเพิม่ขึ้น   

  ร้อยละ 50

มลภาวะเปน็พษิ

ประชาชนมีสุขภาพดี

สาธารณสุขฯ
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3 จัดหาถังขยะ เพือ่รองรับขยะจากครัวเรอืน จัดซื้อถังขยะ  จ านวน 100,000 จ านวนครัวเรอืน ลดปญัหาขยะ กอง

สะดวกในการจัดเก็บ 200 ใบ ให้กับครัวเรอืนท่ีมีความ

ประสงค์ให้จัดเก็บขยะ

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

ท่ีประสงค์ให้จัดเก็บ

ขยะเพิม่ขึ้น ร้อยละ 20

มลภาวะเปน็พษิ สาธารณสุขฯ

4 จัดเก็บขยะมูลฝอย เพือ่รักษาความสะอาดของ จ้างเหมาเก็บขยะและก าจัด 200,000 200,000 200,000 200,000 มีจัดการเก็บ หมู่บา้นมีความ กอง

หมู่บา้นน่าอยู่ ขยะในพืน้ท่ีต าบลบา้นกอก 

จัดเก็บขยะ จ านวน 5 หมู่บา้น

(58:300,000) 

(59:170,000) 

(60:170,000)

ขยะมูลฝอย ไม่น้อย

กว่า 40 ลบ.ม.ต่อวัน

สะอาด จัดเก็บขยะถูก

สุขลักษณะ

สาธารณสุขฯ

5 ส่งเสรมิการจัดระบบการก าจัดขยะ เพือ่ลดปญัหาขยะมูลฝอย จัดอบรม/ประชุมให้ความรู้ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับ ปรมิาณขยะใน กอง

ในครัวเรอืนและสร้างพลังชุมชน ในครัวเรอืนและสถานศึกษา แก่ประชาชนท่ัวไป เยาวชน 

นักเรยีนนักศึกษา เก่ียวกับ 

แนวทางในการลดปรมิาณขยะใน

ครัวเรอืนและวิธกีารคัดแยกขยะ

ในครัวเรอืน/สถานศึกษาก่อน

น าไปท้ิง จ านวน 50 คน

(58:5,000) 

(59:40,000) 

(60:40,000)

ความรู้และเข้าร่วม

โครงการ ร้อยละ 80

ครัวเรอืนลดลง 

สภาพแวดล้อมดขีึ้น

และปลูกจติส านกึการ

คัดแยกขยะให้ประชาชน

สาธารณสุขฯ

6 ธนาคารขยะในหมู่บา้น เพือ่สร้างจติส านกึให้แก่ จัดท าธนาคารขยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ปรมิาณขยะมูลฝอย ประชาชนมีจติส านกึ กอง

ประชาชนในการช่วยกันคัด

แยกขยะจากครัวเรอืนและ

เพิม่รายได้

โดยรณรงค์ให้ประชาชน และ

เยาวชนร่วมกันเข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 30 คน

(60:100,000) ภายในหมู่บา้นลดลง 

ร้อยละ 20

ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

 ปรมิาณขยะลดลง

สาธารณสุขฯ

7 ติดต้ังกล้อง CCTV เพือ่สร้างความม่ันใจกับ ติดต้ังกล้อง CCTV ในพืน้ท่ี 600,000 จ านวนครั้งในการ ประชาชนมีความ กองช่าง

ประชาชนในการเฝูาระวัง

พืน้ท่ีจุดเสี่ยง

จุดเสี่ยง จ านวน 4 จุด (59:500,000) 

(60:800,000)

เฝูาระวังพีน้ท่ีสุดเสี่ยง

 จ าวน 12 ครั้งต่อปี

ปลอดภัย เฝูาระวัง

พืน้ท่ีจุดเสี่ยงภัย          

 เพิม่ขึ้น

8 ก่อสร้างท่าน้ าแหล่งน้ าสาธารณะ เพือ่ให้เกิดความสะดวกใน ก่อสร้างท่าน้ าแหล่งน้ า 50,000 50,000 ความพงึพอใจ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

การใช้น้ าจากแหล่งน้ า สาธารณะ บา้นสระสี่เหลี่ยม      

บา้นหลุบงิว้ บา้นมะเกลอื     

จ านวน 3 แห่ง

(59:50,000) 

(60:50,000)

    ของประชาชน      

 ร้อยละ  80

ความสะดวก ปลอดภัย

ขึ้น
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          2.4  แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

1 สนับสนุนจัดหาเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เพือ่มีอุปกรณ์ในการจัด เต้นท์ 12 หลัง เก้าอี้ 380 ตัว 400,000 400,000 จ านวนการใช้อุปกรณ์ ประชาชนได้มี ส านักปลัด

และเครื่องเสยีง ในการจัดประชุมและ          

จัดงานวันส าคัญภายในหมู่บา้น ในเขต       

ต าบลบา้นกอก

 ประชุมจัดงานทางศาสนา

และวันส าคัญต่าง ๆของ

หมู่บา้นในต าบลบา้นกอก

 โต๊ะเอนกประสงค์ 60 ตัว ม.9, 

ม.15, ม.16,ม.10,ม.4,12,ม.5 และ

เครื่องเสยีง  1 ชุด

(59:100,000) 

(60:185,000)

   ในการจัดกิจกรรม  

   อย่างน้อยจ านวน   

  8 ครั้ง/ปี

อุปกรณ์ในการจัดงาน

กิจกรรมต่างๆของ

ชุมชนท่ีพอเพยีง

          2.5  แผนงานสงัคมสงเคราะห์

1 สนับสนุนเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชพีผู้สูงอายุ เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ยังชพีให้กับ ผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบยีน 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 ผู้สูงอายุได้รับ ผู้สูงอายุ กองสวัสดิการฯ

ผู้สูงอายุ ท่ีมีสทิธริับเบีย้       

ยังชพี

เปน็ผู้มีสทิธริับเบีย้ยังชพี (60:10,800,000) 

(59:9,500,000)  

(58:3,000,000)

เบีย้ยังชพีครบทุก

รายตามเกณฑ์ท่ี    

ก าหนด อย่างน้อย     

   ร้อยละ 80

ได้รับการดูแล มีเงนิไว้

ใช้จ่ายในการยังชพี

2 สนับสนุนเงนิสงเคราะห์เบีย้ยังชพี เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ยังชพีให้กับ ผู้ปวุยเอดส์ ท่ีได้รับการ 12,000 12,000 12,000 12,000 ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ปวุยเอดส์ กองสวัสดิการฯ

ผู้ปวุยเอดส์ ผู้ปวุยเอดส์ท่ีมีสทิธริับเบีย้      

 ยังชพี

รับรองจากแพทย์     (60:12,000)    

(59:12,000)

  ได้รับเบีย้ยังชพีครบ

ทุกรายท่ีขึ้นทะเบยีน

กับ อบต.ตามเกณฑ์

ท่ีก าหนด อย่างน้อย 

ร้อยละ 80

ได้รับการดูแล และมี

เงนิช่วยเหลอืใน          

 การยังชพี

3 สนับสนุนเงนิสงเคราะห์เบีย้ความพกิาร เพือ่จ่ายเงนิเบีย้ความพกิาร ผู้พกิาร ท่ีได้ขึ้นทะเบยีน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ผู้พกิารได้รับ ผู้พกิารได้รับการ กอง

ให้กับคนพกิารท่ีมีสทิธริับ       

เบีย้ยังชพี

เปน็ผู้มีสทิธริับเบีย้ยังชพี (60:2,280,000) 

(59:1,800,000)

เบีย้ยังชพีครบทุก

รายตามเกณฑ์ท่ี

ก าหนด อย่างน้อย     

 ร้อยละ 80

ดูแล มีเงนิช่วยเหลอืใน

การยังชพี

สวัสดิการฯ
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4 เผยแพร่สทิธปิระโยชน์ท่ีพงึได้รับจาก เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดท าสื่อประชาสัมพนัธ์ 5,000 5,000 5,000 5,000 ประชาชนได้รับ ประชาชน รับรู้สทิธิ กอง

รัฐด้านสวัสดกิารสังคมของเด็ก สตร ีผู้พกิาร 

ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส      

ด้านกฏหมาย และสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

สทิธปิระโยชน์ในด้าน

สวัสดกิารสังคม กฎหมาย 

สทิธมินุษยชนแห่งชาติ

คอื แผ่นพบั หอกระจายข่าว 

จดหมายข่าว ประชุมให้ความรู้

  (60:5,000)     

(59:5,000)  

(58:5,000)

ข้อมูลข่าวสารสทิธิ

ประโยชน์ของตนเอง

เพิม่ขึ้น ร้อยละ 80

ประโยชน์ด้าน

สวัสดกิารสังคม 

กฎหมาย สทิธดิ้าน

ต่าง ๆของตนเอง     

มากขึ้น

สวัสดิการฯ

5 สงเคราะห์ครอบครัวยากจน ผู้ยากไร้ เพือ่บรรเทาปญัหา จัดเครื่องอุปโภค บรโิภค 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กอง

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพึง่ ความเดอืดร้อนของประชาชน เท่าท่ีจ าเปน็ เพือ่บรรเทา         

ความเดอืดร้อน

  (60:150,000)   

(59:100,000)   

(58:100,000)

ความช่วยเหลอื      

เบีอ้งต้นอย่างน้อย     

 ร้อยละ 80

การดูแลและช่วยเหลอื

ให้ด ารงชพีต่อไปได้

สวัสดิการฯ

6 ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพชวิีตผู้พกิาร เพือ่ส่งเสรมิพฒันา จัดอบรมให้ความรู้ และ 50,000 50,000 กลุ่มเปาูหมาย ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ กอง

 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คุณภาพชวิต ผู้พกิาร ผู้สูงอายุ

 ผู้ด้อยโอกาสให้ดขีึ้น

แนวทางการพฒันาคุณภาพชวิีต

ให้กับผู้พกิาร ผู้สูงอายุ 

ผู้ด้อยโอกาส

(60:50,000)   

(59:50,000)   

(58:100,000)

มีคุณภาพชวิีตดขีึ้น 

ร้อยละ 80

ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ

ชวิีตดขีึ้นสามารถด ารง

ชพีได้

สวัสดิการฯ

7 สนับสนุนการด าเนนิงานของศูนย์สงเคราะห์ เพือ่สนับสนุนกิจกรรมงาน ช่วยเหลอืบรรเทาความ 20,000 20,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ประชาชนมีความ กอง

ราษฎรประจ าหมู่บา้น ของศูนย์สงเคราะห์ราษฎร

ประจ าหมู่บา้นให้ด าเนนิไป

อย่างต่อเนื่อง

เดอืดร้อนให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน

เบือ้งต้น

(60:85,000)   

(59:85,000)   

(58:85,000)

    การช่วยเหลอืจาก 

  ศูนย์สงเคราะห์ ฯ    

 ร้อยละ 90

มีคุณภาพชวิีตท่ีดขีึ้น

และได้รับความ

ช่วยเหลอืทันท่วงที

สวัสดิการฯ

8 จัดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เพือ่ให้มีระบบจัดเก็บ จัดท าทะเบยีนประชาชน 10,000 10,000 จัดเก็บฐานข้อมูล มีการจัดเก็บ กอง

ด้านสวัสดกิารสังคมในรูปแบบท่ีประชาชน

กลุ่มเปาูหมายสามารถเข้าถงึและใช้ประโยชน์

ได้

ฐานข้อมูลและดูแลประชาชน

ได้ท่ัวถงึ

เปน็ฐานข้อมูลด้านสวัสดกิาร

สังคมท่ีเปน็ระบบท้ังต าบล

(58:5,000) 

(59:5,000)

ด้านสวัสดกิารสังคม

เปน็ปจัจุบนัและ

ครบถ้วน ร้อยละ 90

ข้อมูลพืน้ฐานประชาชน

ได้ครบถ้วน

สวัสดิการฯ

9 ส่งเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมชมรม เพือ่สนับสนุนกิจกรรมงาน สนับสนุนกิจกรรมของชมรม 100,000 100,000 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม ผู้สูงอายุ ได้รับ กอง

ผู้สูงอายุ ของชมรมผู้สูงอายุในการ

ช่วยเหลอืเพือ่นผู้สูงอายุ

ด้วยกัน และพฒันาคุณภาพ

ชวิีตให้กับผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุท่ีได้ขึ้นทะเบยีน           

 จ านวน 17 หมู่บา้น

(60:100,000) 

(59:100,000)  

(58:100,000)

     ชมรมผู้สูงอายุ    

 ร้อยละ 80

การดูแล  เอาใจใส่ท า

ให้มีสุขภาพดขีึ้น

สวัสดิการฯ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมบา้นส าหรับผู้ด้อยโอกาส เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทา ก่อสร้างและซ่อมแซม 100,000 100,000 ผู้ด้อยโอกาสได้รับ ผู้ด้อยโอกาสมีท่ีอยู่ กอง

ยากไร้ ยากจน ไร้ท่ีพึง่ ความเดอืดร้อนให้ผู้ท่ีด้อย

โอกาส ยากไร้

บา้นผู้ด้อยโอกาสท่ีผ่านการ

คัดเลอืกจากประชาคมหมู่บา้น 

จ านวน 4 หลัง

(58:100,000) 

(59:100,000)  

(60:100,000)

    การช่วยเหลอืด้าน

ท่ีอยู่อาศัย  ร้อยละ 80

อาศัย และซ่อมแซมท่ี

อยู่อาศัยให้มีสภาพใช้

งานได้ดี

สวัสดิการฯ

          2.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

1 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ส่งเสรมิให้ประชาชน จัดการแข่งขันกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดแข่งขันกีฬา ประชาชนมีความ กองการศึกษาฯ

ออกก าลังกายลดปญัหา        

 ยาเสพติด

ระดับต าบล ผู้เข้าร่วม 200 คน (58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

ผู้เข้าร่วม 17 หมู่บา้น

ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80 

ของกลุ่มเปาูหมาย

สามัคค ีปญัหายาเสพ

ติดลดลง

2 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาหมู่บา้น เพือ่ประชาชนออกก าลังกาย จัดหาอุปกรณ์กีฬาในหมู่บา้น 150,000 หมู่บา้นจัดการ ประชาชนมี กองการศึกษาฯ

และเล่นกีฬามากขึ้น เช่น ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล 

ฟตุบอล

(60:150,000) ออกก าลังกาย เปน็

ประจ าอย่างน้อย

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

กิจกรรมยามว่าง

ร่วมกันและสุขภาพ

ร่างกายท่ีดี

          2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน

1 จัดต้ังศูนย์รายงานสถานการจราจร เพือ่ลดอุบติัเหตุช่วงเทศกาล ต้ังศูนย์รายงานสถานการ 50,000 50,000 50,000 50,000 การเกิดอุบติัเหตุ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

และอยู่เวรยามช่วงเทศกาล ท่ีส าคัญ จราจรฯ จัดก าลังคน              

จ านวน   1 จุด

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:50,000)

ในช่วงเทศกาล ลดลง

 ร้อยละ 50

อุบติัเหตุน้อยลงหรอืไม่

มีเลย

2 ส่งเสรมิกิจการควบคุมไฟปาุ ส่งเสรมิกิจการงานการ ส่งเสรมิงานควบคุมไฟปาุ 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนการเกิดไฟปาุ ประชาชนและ ส านักปลัด

เปน็การปอูงกันไฟปาุในพืน้ท่ี ต.บา้นกอก 

และการซ้อมแผนปอูงกันอัคคภีัยในพืน้ท่ี

ควบคุมไฟปาุ และปอูงกันการ

เกิดไฟปาุในพืน้ท่ี และซ้อม

แผนปอูงกันอัคคภีัยในพืน้ท่ี

ท้ังต าบลและให้ความรู้กับ

เจ้าหน้าท่ีและประชาชน          

จัดซ้อมแผนปอูงกันอัคคภีัยใน  

พืน้ท่ี อบรมให้ความรู้ 50 คน

(58:70,000) 

(59:70,000) 

(60:70,000)

ลดลง ไม่เกิน 2 ครั้ง

ต่อปี

จนท.มีความรู้ในการ

ปอูงกันไฟปาุและการ

ปอูงกันอัคคภีัย
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 ช่วยเหลอืผู้ประสบภัยแล้ง เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบ แจกจ่ายน้ าในการอุปโภค 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับ บรรเทาความ ส านักปลัด

ภัยแล้งในพืน้ท่ีเบีอ้งต้น บรโิภคให้ผู้ประสบภัยแล้ง เช่น 

วัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ าประปาฯ 

จ านวน 17 หมู่บา้น

(59:20,000) 

(60:20,000)

ความช่วยเหลอืทันที 

ร้อยละ 80

เดอืดร้อนเบือ้งต้นกับ

ผู้ประสบภัย

4 เสรมิสร้างศักยภาพชุมชน เพือ่ลดความเสี่ยงภัย จัดกิจกรรมร่วมกัน ฝึกอบรม 50,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ด้านการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย ปอูงกันและความควบคุม

ความเสยีหายจากสาธารณภัย

เตรยีมความพร้อมให้กับหมู่บา้น

รับสถานการณ์จากสาธารณภัย 

จ านวน 50 คน

(59:50,000) 

(60:50,000)

โครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

พร้อมในการรับ

สถานการณ์ท่ีไม่

คาดหมาย

5 ฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัคร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและ จัดฝึกอบรม ทบทวน 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความรู้ ประชาชนต าบล ส านักปลัด

ปอูงกันภัยฝุายพลเรอืน (อปพร.) ความสามารถของ อปพร. 

ต าบลบา้นกอก

ในเขตพืน้ท่ี จ านวน 185 คน (58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

และสามารถปฎบิติั

หน้าท่ีได้ ผ่านการ

ประเมิน ร้อยละ 80

บา้นกอกได้รับความ

ช่วยเหลอืและอปพร. 

ปฏบิติัหน้าท่ีได้อย่างมี

คุณภาพ ถูกต้อง

6 รณรงค์ปฏบิติัตามกฎจราจร เพือ่ให้ความรู้แก่ประชาชน จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 การเกิดอุบติัเหตุ อุบติัเหตุจาก ส านักปลัด

ในลดอุบติัเหตุจากการจราจร แผ่นพบั ใบปลวิ และให้ความรู้

แก่ประชาชนในพืน้ท่ี   จ านวน     

  17 หมู่บา้น

(58:10,000) 

(59:10,000) 

(60:20,000)

      ในพืน้ท่ีลดลง      

 ร้อยละ 30

การจราจร การ

เดนิทางลดลงหรอืไม่มี

เลย

7 จัดซื้อน้ ายาเคมีดับเพลงิ เพือ่ปอูงกันการเกิดอัคคภีัย ติดต้ังถังน้ ายาเคมีดับเพลงิ 10,000 10,000 10,000 10,000 การเกิดอัคคภีัย ประชาชนมีความ ส านักปลัด

ภายในหมู่บา้น ภายในต าบลท่ีเปน็จุดเสี่ยงในการ

เกิดอัคคภีัย จ านวน 10 ถัง

(58:10,000) 

(59:10,000) 

(60:10,000)

    ในพืน้ท่ีลดลง      

ร้อยละ 50

ปลอดภัยและการเกิด

อัคคภีัยลดลง

8 ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทา จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ภายในเขตต าบลบา้นกอก ความเดอืดร้อนของประชาชน

ท่ีได้รับภัยพบิติัต่างๆ

บรรเทาสาธารณภัย เช่น 

กระสอบทราย ทราย หินลูกรัง 

หินคลุก เครื่องอุปโภค บรโิภค 

เรอืพลาสติก เลื่อยยนต์ ฯลฯ 

จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:10,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

 ความช่วยเหลอื

อย่างทันที ร้อยละ 80

ความช่วยเหลอืทันที

และบรรเทาความ

เดอืดร้อนของ             

  ประชาขน
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

          2.8  แผนงานงบกลาง

1 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุน สมทบเงนิเข้ากองทุนหลัก 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ กอง

(สปสช.) งานบรกิารด้านสาธารณสุข

ในพืน้ท่ี

ประกันสุขภาพต าบล จ านวน    

ไม่น้อยกว่า 40% ของ           

จัดสรรจากกองทุนสุขภาพ

แห่งชาติ จ านวน 1 แห่ง

(58:75,000) 

(59:75,000) 

(60:120,000)

การบรกิารด้าน

สาธารณสุขเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 80

บรกิารท่ีดดี้าน

สาธารณสุขผ่าน

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ

สาธารณสุขฯ

2 สนับสนุนกองทุนสวัสดกิารชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการ สนับสนุนทุนให้กองทุน 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสมาชกิใน ประชาชนมีการรวม กองสวัสดิการฯ

 ต.บา้นกอก (วันละบาท) จัดต้ังกองทุนสวัสดกิารชุมชน

โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการออม

ต าบลบา้นกอก ในการด าเนนิ

กิจการงานต่างๆ จ านวน 1 แห่ง

  (58:200,000)   

(59:200,000) 

(60:200,000)

กองทุนมีกิจกรรมใน  

  การออม             

ร้อยละ 80

กลุ่มด าเนนิงานกองทุน

เกิดความเข้มแข็ง

3 ช่วยเหลอืผู้ประสบปญัหาความเดอืดร้อน ช่วยเหลอืผู้ประสบปญัหา จัดหาเครื่องอุปโภค บรโิภค 500,000 500,000 500,000 500,000 ผู้ประสบปญัหา บรรเทาความ ส านักปลัด

กรณีฉุกเฉนิ ความเดอืดร้อนจาก              

 สาธารณภัย กรณีฉุกเฉนิ

และอื่นๆ ให้แก่ผู้ประสบปญัหา 

ความเดอืนร้อนจาก                

สาธารณภัยต่าง ๆ ในพืน้ท่ี

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

สาธารณภัยได้รับการ

ช่วยเหลอืบรรเทา

ความ  เดอืดร้อน       

      ร้อยละ 80

เดอืดร้อนให้

ผู้ประสบภัยสามารถ

ด ารงชพีต่อไปได้

สวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พฒันาขดีความสามารถในการผลติการจัดการสนิค้าและบรกิารสร้างมูลค่าเพิม่อย่างมีประสทิธภิาพและยั่งยนื

ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3. การพฒันาศักยภาพและขดีความสามารถด้านการเกษตร

      3. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและพฒันาศักยภาพการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง

          3.1 แผนงานการเกษตร

1 ส่งเสรมิการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ เพือ่ให้ลดค่าใช้จ่าย อบรมให้ความรู้ เชงิปฏบิติัการ 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชน กองส่งเสรมิ

ให้ประชาชน ในการจัดสวนและปลูกผักสวน

ครัวในพืน้ท่ีจ ากัดได้ จ านวน       

  100 คน

(59:10,000) 

(60:10,000)

อบรมผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 80

มีค่าใช้จ่ายในครัวเรอืน

ลดลง

การเกษตร
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 ส่งเสรมิให้ความรู้การก าจัดโรคพชืและ เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้ อบรมให้ความรู้ และเทคนคิ 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ลดปญัหาโรคพชื กองส่งเสรมิ

ศัตรูพชื ความเข้าใจการก าจัดโรคพชื

และศัตรูพชืท่ีถูกต้อง

การก าจัดโรคพชืและศัตรูพชื

เกษตรกร จ านวน 100 คน

(59:50,000) 

(60:50,000)

อบรมผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 80

และศัตรูพชื /เกษตรกร

มีรายได้เพิม่ขึ้น

การเกษตร

3 อบรมส่งเสรมิอาชพีการจัดท าไร่นา เพือ่ส่งเสรมิให้เกษตรกร จัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม เกษตรกรสามารถ กองส่งเสรมิ

สวนผสมตามแนวพระราชด าร ิเศรษฐกิจ     

พอเพยีง

จัดท าไร่นาสวนผสมตามแนว

พระราชด ารฯิ

อาชพีการจัดท าไร่นาสวนผสม

ให้กับเกษตรกรในพืน้ท่ี พร้อม

ศึกษาดูงาน จ านวน 50 คน

(59:100,000) 

(60:100,000)

อบรมผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 70

ประยุกต์ใช้การท าไร่นา

สวนผสมของตนเองได้

การเกษตร

4 อบรมให้ความรู้ลดการใช้สารเคมีใน เพือ่ให้เกษตรกรลดการใช้ อบรมให้ความรู้ลดการใช้ 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ กองส่งเสรมิ

การท าเกษตรกรรม สารเคมีในการท าเกษตรกรรม สารเคมีในการท าเกษตรกรรม

จ านวน 80 คน

(59:20,000) 

(60:20,000)

อบรมผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 80

ในการใช้สารเคมีต่างๆ 

ท่ีเหมาะสม

การเกษตร

5 บรหิารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ส่งเสรมิศูนย์ถ่ายทอด เปน็ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ถ่ายทอด ศูนย์ถ่ายทอด กองส่งเสรมิ

ทางการเกษตร เทคโนโลยทีางการเกษตร 

อบต.บา้นกอก ใช้ในการ

บรหิารจัดการศูนย์ฯ

จัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร จ านวน 1 ศูนย์

(59:20,000) 

(60:20,000)

เทคโนโลยมีีการ

ด าเนนิงานมีกิจกรรม

อย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี

เทคโนโลยทีาง

การเกษตรสามารถ

ด าเนนิงานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ

การเกษตร

6 สนับสนุนการผลติปุย๋อนิทรยี์ เพือ่ให้ความรู้แก่ สนับสนุนการฝึกอบรม และ 100,000 100,000 เกษตรกรใช้ปุย๋ฯ สมาชกิในกลุ่มมี กองส่งเสรมิ

น้ าหมักชวีภาพต าบลบา้นกอก กลุ่มเกษตรกรในการผลติปุย๋

อนิทรยี์ใช้เอง

ด้านความรู้ เทคนคิต่างๆ ในการ

ผลติปุย๋ จ านวน 80 คน

(59:80,000) 

(60:100,000)

ในการท าการเกษตร 

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80

รายได้เพิม่ขึ้นและ

ต้นทุนลดลง

การเกษตร

7 สนับสนุนและส่งเสรมิอาชพีด้านการประมง เพือ่สนับสนุนอาชพี อบรมให้ความรู้เก่ียวกับการ 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าร่วมอบรม ประชาชนมีรายได้ กองส่งเสรมิ

การประมงเพิม่รายได้และ     

ลดรายจ่ายให้กับประชาชน

ประมง การขยายพนัธุ์ปลาและ

วิธกีารเลี้ยงปลา และสัตว์น้ า 

จ านวน 50 คน

(59:50,000) 

(60:10,000)

    ผ่านการฝึกอบรม  

 ร้อยละ 80

เพิม่ขึ้นและรายจ่ายใน

ชวิีตประจ าวันลดลง

การเกษตร

8 สนับสนุนฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟาง เพือ่ให้เกษตรกรมีความรู้ ผู้เข้าอบรม จ านวน 50 คน 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม ผู้เข้าอบรมสามารถ กองส่งเสรมิ

ต าบลบา้นกอก เก่ียวกับการเพาะเห็ดฟาง

อย่างถูกต้อง (หมู่ท่ี 4 เสนอ

โครงการ)

(60:30,000) อบรมผ่านการ

ฝึกอบรม ร้อยละ 80

เพาะเห็ดฟางท่ีมี

คุณภาพและจ าหน่ายได้

การเกษตร
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

9 สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อต าบลบา้นกอก เพือ่ให้กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ 100,000 กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ สมาชกิในกลุ่มมี กองส่งเสรมิ

ด าเนนิการต่อเนื่อง (หมู่ท่ี 

13,8 เสนอโครงการ)

ด้านความรู้ เทคนคิการเลี้ยง    

จ านวน 60 คน

(59:100,000) 

(60:100,000)

มีการแพร่พนัธุ์โคเนื้อ

เพิม่ขึ้นร้อยละ 30

รายได้เพิม่ขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง

การเกษตร

          3.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ก่อสร้างตลาดต าบลบา้นกอก เพือ่ให้ประชาชนมีสถานท่ี ก่อสร้างตลาด/ร้านค้าชุมชน 1,000,000 มีจ านวนผู้จัดจ าหน่าย ประชาชนมีรายได้ กองช่าง/

จ าหน่ายสนิค้า จ านวน 1 แห่ง ตามแบบ อบต. (59:1,000,000) ผลผลติ/สนิค้า ร้อยละ

 80 ของพืน้ท่ีตลาด

เพิม่ขึ้นและมีสถานท่ี

จ าหน่ายสนิค้า

กองสวัสดิการฯ

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ, 2.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชนให้เข้มแข็งและยัง่ยนื

      4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาท้องถิ่น

          4.1  แผนงานการศึกษา

1 สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม)โรงเรยีน, ส่งเสรมิสุขภาพเด็กนักเรยีน จัดซื้ออาหารเสรมิ (นม) 1,110,000 1,110,000 1,110,000 1,110,000 จ านวนเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนมี กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ให้มีสุขภาพดแีละได้รับอาหาร

ครบถ้วน

ให้กับโรงเรยีนและศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก จ านวน 8 แห่ง

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:1,110,000)

ท่ีได้รับอาหารเสรมิ 

(นม) ร้อยละ 80

อาหารเสรมินมตาม

หลักโภชนาการ

2 สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรยีน ส่งเสรมิสุขภาพเด็กนักเรยีน สนับสนุนการจัดหาอาหาร 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวนเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนมี กองการศึกษาฯ

ของโรงเรยีนในเขตพืน้ท่ีต าบลบา้นกอก ให้มีสุขภาพดแีละได้รับอาหาร

ครบถ้วน

กลางวันให้เด็กนักเรยีน ในพืน้ท่ี 

จ านวน 5 แห่ง

(58:600,000) 

(59:600,000) 

(60:1,600,000)

ท่ีได้รับอาหารกลางวัน

 ร้อยละ 80

อาหารกลางวันตาม

หลักโภชนาการ

3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก ศูนย์พฒันา ส่งเสรมิสุขภาพเด็กนักเรยีน สนับสนุนการจัดหาอาหาร 920,000 920,000 920,000 920,000 จ านวนเด็กนักเรยีน เด็กนักเรยีนมี กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กในเขตพืน้ท่ีต าบลบา้นกอก ให้มีสุขภาพดแีละได้รับอาหาร

ครบถ้วน

กลางวันให้เด็กนักเรยีนของ 

ศพด. ในพืน้ท่ี จ านวน 3 แห่ง

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:920,000)

ท่ีได้รับอาหารกลางวัน

 ร้อยละ 80

อาหารกลางวันตาม

หลักโภชนาการ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ปอูงกันภาวการณ์ขาดสารไอโอดนี รณรงค์และให้ความรู้ อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 30,000 30,000 ผู้เข้าร่วม เด็กนักเรยีน กองการศึกษาฯ

เก่ียวกับโรคขาดสารไอโอดนี รณรงค์ให้เด็กนักเรยีน 

รับประทานอาหารท่ีมีสาร

ไอโอดนี ให้แก่ครู บคุลากรใน 

ศพด. และประชาชนท่ัวไป 

จ านวน 150 คน

(59:30,000) 

(60:30,000)

โครงการไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

ไม่เปน็โรคขาดสาร

ไอโอดนี มีสุขภาพ      

แข็งแรงขึ้น

5 ส่งเสรมิพฒันาครูและบคุลากรใน พฒันาบคุลากรในศูนย์พฒันา จัดส่งครูและบคุลากรใน 30,000 30,000 30,000 30,000 บคุลากรศูนย์พฒันา บคุลากรการศึกษา กองการศึกษาฯ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กฯ ให้มีความรู้ 

ความสามารถเพิม่ขึ้น

ศพด. เข้ารับการอบรม           

จ านวน 3 ศูนย์ จ านวน 9 คน

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

เด็กเล็ก ผ่านการ

ประเมิน ร้อยละ 80

น าความรู้มาพฒันา

เด็กนักเรยีนให้มีความรู้

เพิม่ขึ้น

6 จัดซื้อเครื่องเล่นสนาม ส่งเสรมิการพฒันาของ จัดซื้อเครื่องเล่นสนามท่ี 90,000 เด็กเล็กมีพฒันาการ เด็กเล็กมีพฒันาการ กองการศึกษาฯ

ของเด็กเล็กให้ดขีึ้น เหมาะสมกับพฒันาการเด็ก 

จ านวน 3 ศูนย์

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:90,000)

ด้านร่างกายเพิม่ขึ้น 

ร้อยละ 50

สมวัยและมีอุปกรณ์ท่ี  

เพยีงพอ

7 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสรมิกิจกรรมในวันเด็ก จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเด็กท่ีสนใจ เด็กมีการละเล่น กองการศึกษาฯ

ให้เด็กรู้จักบทบาทหน้าท่ีของ

ตนเอง

โดยจัดกิจรรมในพืน้ท่ีต าบล 

ผู้เข้าร่วมตัวแทนเด็กนักเรยีน ใน

พืน้ท่ี จ านวน 400 คน

(58:20,000) 

(59:20,000) 

(60:20,000)

  เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเปาูหมาย

พร้อมท้ังกล้าแสดงออก

ในรูปแบบต่างๆ

8 พฒันาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย รายงานผลการศึกษา จัดกิจกรรมบณัฑิตน้อย 50,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนเด็กเล็ก เด็กนักเรยีน กองการศึกษาฯ

ศพด. สู่สาธารณชน ผู้ปกครองได้มี

ส่วนร่วมในการด าเนนิกิจกรรม

ท่ีจบการศึกษาในศูนย์พฒันา     

เด็กเล็ก เด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ  

จ านวน 150 คน

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:50,000)

 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

ร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเปาูหมาย

มีขวัญและก าลังใจใน

การศึกษาต่อใน

ระดับชั้นท่ีสูงขึ้น

9 จัดหาสื่อการเรยีนการสอน เพือ่จัดหาสื่อการเรยีน จัดซื้อสื่อการเรยีนการสอน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนวัสดุ อุปกรณ์ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษาฯ

ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็กในพืน้ท่ี การสอนท่ีสามารถพฒันา

ความรู้ความสามารถของเด็ก

วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ตาม

ความจ าเปน็ของศูนย์พฒันา     

เด็กเล็ก ในพืน้ท่ี จ านวน 3 ศูนย์

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

เพยีงพอเหมาะสม

ส าหรับเด็กเล็ก ไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 80

มีวัสดุ อุปกรณ์เพยีงพอ

ในการสอนและการ

ปฏบิติังาน
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ ปรับปรุงสถานท่ีรอบนอก จ้างเหมาปรับสภาพพืน้ท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนพืน้ท่ี ศพด. สถานท่ีศูนย์พฒันา กองการศึกษาฯ

ต าบลบา้นกอก ตัวอาคารให้สวยงาม สะอาด

เรยีบร้อย

จัดซื้อวัสดุอุปกร์ในการตกแต่ง

ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ในพืน้ท่ี 

จ านวน 3 ศูนย์

(58:10,000) 

(59:10,000) 

(60:10,000)

ท่ีได้รับการปรับปรุง   

  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80

 ของพืน้ท่ี

เด็กเล็กมีความสะอาด 

เรยีบร้อย มากขึ้น

11 ยกย่องเชดิชูเกียรติเด็กไทยคุณธรรม ส่งเสรมิสนับสนุนให้เด็ก มอบประกาศเกียรติคุณเด็ก 5,000 จ านวนเด็กนักเรยีน มีเด็กนักเรยีน กองการศึกษาฯ

จรยิธรรม ตามค่านยิมหลักของคนไทย         

  12 ประการ

ประพฤติตนตามค่านยิมหลัก 

12 ประการ

ผู้ท าคุณความดใีห้เปน็แบบอย่าง

ท่ีด ีจ านวน 160 คน

(59:5,000) 

(60:5,000)

ท่ีผ่านกิจกรรม ร้อย

ละ 80 ของ

กลุ่มเปาูหมาย

ต้นแบบท่ีดมีีพฤติกรรม

ท่ีเหมาะสม

          4.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมศูนย์พฒันา ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการปรับปรุง มีอาคาร ศพด. กองการศึกษาฯ

เด็กเล็กให้ได้มาตรฐานสาธารณสุขของศูนย์

พฒันาเด็กเล็ก

ท่ีช ารุดของ ศพด.ให้ใช้          

 งานได้

ศพด. ท่ีช ารุด เช่น ประตู           

หลังคา รั้ว ฯ จ านวน 3 ศูนย์

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:300,000)

ซ่อมแซม อาคารให้ใช้

งานได้ในสภาพท่ีด ี

จ านวน 3 ศูนย์

พร้อมในการใช้งานอยู่

เสมอและมีความ

ปลอดภัย

กองช่าง

          4.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ

1 จัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนให้ จัดกิจรรมงานวันส าคัญ 30,000 30,000 30,000 30,000 การจัดกิจกรรม ประชาชน พนักงาน กองการศึกษาฯ

วันส าคัญต่างๆ และสนับสนุนงาน                 

 ประเพณีต่างๆ ของต าบลบา้นกอก

มีกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ

และงานประเพณีในเขตต าบล

บา้นกอก

ทางศาสนา วันส าคัญต่างๆและ

งานประเพณีของหมู่บา้น 

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม      

หมู่ท่ี 17 หมู่บา้น

(58:20,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

   งานในส าคัญต่าง ๆ 

 อย่างน้อย 5 ครั้ง/ปี

มีส่วนร่วมในการจัดท า

กิจกรรมในวันส าคัญ 

งานประเพณี เพิม่ขึ้น

2 ประเพณีงานบญุบัง้ไฟล้าน เพือ่ส่งเสรมิประเพณี ส่งเสรมิการจัดงานประเพณี 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชน ประชาชนสบืสาน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมให้คงอยู่สบืไป  บญุบัง้ไฟหมู่ท่ี 3,11,17         

ร่วมกันจัดประเพณี ณ วัดเจรญิ

ศรสีุข หมู่ท่ี 3 ประชาชนเข้าร่วม 

200 คน

(58:150,000) 

(59:150,000) 

(60:150,000)

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

ประเพณีและ          

ภูมิปญัญาท้องถิ่นให้คง

อยู่สบืไป

 /ม.3,11,17

3 ประเพณีสงกรานต์ เพือ่ส่งเสรมิประเพณี ส่งเสรมิการจัดงานประเพณี 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชน ประชาชนสบืสาน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมให้คงอยู่สบืไป สงกรานต์ หมู่ท่ี 6,13 ร่วมกัน     

จัดงาน ณ วัดบา้นมะเกลอื        

หมู่ท่ี 6  จ านวน 200 คน

(58:70,000) 

(59:70,000) 

(60:70,000)

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

ประเพณีอันดงีามให้คง

อยู่สบืไป

/หมู่บ้าน ม.6,13
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ประเพณีลอยกระทง เพือ่ส่งเสรมิประเพณี ส่งเสรมิจัดงานประเพณี 70,000 70,000 70,000 70,000 จ านวนประชาชน ประชาชนสบืสาน กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมให้คงอยู่สบืไป ลอยกระทง หมู่ท่ี 7,14 ร่วมกันจัด

งาน ณ วัดบา้นสระสี่เหลี่ยม      

หมู่ท่ี 7 จ านวน 200 คน

(58:70,000) 

(59:70,000) 

(60:70,000)

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

ประเพณีอันดงีาม /หมู่บ้าน ม.7,14

5 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เพือ่ส่งเสรมิและอนุรักษ์ จัดกิจกกรรมในวันเข้าพรรษา 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม กองการศึกษาฯ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทาง

ศาสนา

สนับสนุนการอนุรักษ ์การมีส่วน

ร่วมกับวัดในเขตพืน้ท่ี ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 100 คน

(59:10,000) 

(60:10,000)

ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80

สบืสาน

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีทางศาสนา

และมีความสามัคคี

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 3 บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่มอย่างยัง่ยนื

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 7 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนรว่มและยัง่ยนื

      5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอนรุักษฟ์ื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยั่งยนื

          5.1  แผนงานการเกษตร

1 ตามพระราชด ารพิระบาทสมเด็จ ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 มีพืน้ท่ีปาุไม้ใน ประชาชนตระหนัก กองส่งเสรมิ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระ

นางเจ้าพระบรมราชนีนีาถ ในการดูแลปาุ 

ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม

ปลูกหญ้าแฝก ดูแลปาุและ

การรักษาสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี

ต าบลบา้นกอก

วันส าคัญ และปลูกหญ้าแฝก 

บรเิวณรมิฝ่ังคลองน้ า              

จ านวน 2 แห่ง

(58:50,000) 

(59:50,000) 

(60:50,000)

เขตพืน้ท่ีเพิม่ขึ้น        

  ร้อยละ 20 และ      

 การพงัของหน้าดนิ  

 ลดลง ร้อยละ 30 

ร้อยละ 80 ประชาชน

พงึพอใจ

ถงึการอนุรักษต้์นไม้     

 มีต้นไม้ มีหญ้าปรับ

สภาพสิ่งแวดล้อมให้ดี

ขึ้น

การเกษตร

2 ก่อสร้าง ขยายพืน้ท่ี หรอืปรับปรุง เพือ่ลดปญัหาภาวะโลกร้อน ก่อสร้าง ขยายพืน้ท่ี ปรับปรุง 30,000 สวนสาธารณะ ฝนตกต้องตาม กองส่งเสรมิ

สวนสาธารณะ เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้  

แก้ไขปญัหาภาวะโลกร้อน สร้างเมืองน่าอยู่ 

สวยงาม (Beautified City)

ลดลง รักษาสมดุลธรรมชาติ สวนสาธารณะ ปรับภูมิทัศน์ 

ปลูกต้นไม้เพิม่ขึ้น จ านวน 2 แห่ง

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

ท่ีสาธารณะ ได้รับ

การก่อสร้าง ปรับปรุง

 ในต าบล ร้อยละ 70

ฤดูกาลธรรมชาติ      

ร่มรื่น น่าอยู่อาศัย       

  มีต้นไม้เพิม่ขึ้น

การเกษตร/กอง

สาธารณสุขฯ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ จัดประชุมประชาคม หารอื 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนมี ทรัพยากรธรรมชาติ กองส่งเสรมิ

มีจติส านกึอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในหมู่บา้น

อนุรักษท์รัพากรธรรมชาติ

และส่งแวดล้อม

ให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในหมู่บา้น        

จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:20,000) 

(59:20,000) 

(60:20,000)

ส่วนร่วมในการ

ประชุม ร้อยละ 80 

ของครัวเรอืน

และสิ่งแวดล้อมใน

หมู่บา้นได้รับการดูแล

รักษาเพิม่ขึ้น

การเกษตร/กอง

สาธารณสุขฯ

4 ก าจัดวัชพชืในแหล่งน้ าและปรับภูมิทัศน์ เพือ่ก าจัดวัชพชืในแหล่งน้ า จัดการจ้างแรงงาน/จ้างเหมา 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนการก าจัด คุณภาพน้ าใน กองส่งเสรมิ

แหล่งน้ า รักษาสมดุลธรรมชาติ  /ร่วมมือจากประชาชนก าจัด

วัชพชืในแหล่งน้ าของต าบล 

จ านวน 2 แห่ง

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

วัชพชืในแหล่งน้ า   

ก าจัดวัชพชืได้ ไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80

แหล่งน้ าดขีึ้น ปญัหา

อุทกภัยลดลง

การเกษตร/    

กองช่าง

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง

ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 8 การบรกิารจัดการบ้านเมืองท่ีดีมีประสิทธภิาพ

      6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบรหิารจดัการองค์กรท่ีดมีีประสทิธภิาพ

          6.1 แผนงานบรหิารงานท่ัวไป

1 ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร เพือ่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพนัธ์ข้อมูล 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนรับทราบ ส านักปลัด

ท่ีเปน็ปจัจุบนัและการเตือน

ภัยพบิติัต่างๆ

ข่าวสารโดย หอกระจาย         

ข่าวหมู่บา้น ระบบเสยีงไร้สาย 

เว็บไซด์ สื่อสิ่งพมิพต่์างๆ

(58:40,000) 

(59:40,000) 

(60:40,000)

ประชาชน/ครัวเรอืนท่ี

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ท่ัวถงึ

ข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหว เตรยีม

รับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ

2 จัดหาสื่อหนังสอืพมิพป์ระจ าหมู่บา้น เพือ่ให้ประชาชนรับทราบ จัดซื้อหนังสอืพมิพ์ 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ 70 ของ ประชาชนรับทราบ ส านักปลัด

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ วารสารฯ ประจ าหมู่บา้น ในเขต 

ต.บา้นกอก จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:70,000) 

(59:70,000) 

(60:70,000)

ประชาชนท่ีเข้าอ่าน

หนังสอืพมิพป์ระจ า

หมู่บา้น

ข้อมูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหว เตรยีม

รับมือกับสถานการณ์

ต่างๆ

3 ปาูยประชาสัมพนัธ์ จัดท าปาูยเพือ่ ปาูยประชาสัมพนัธ์ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้รับ ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร,

ปาูยหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน จ านวน 3 ปาูย (58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

ข้อมูลข่าวสารอย่าง

ท่ัวถงึ ร้อยละ 80

ข้อมูล ข่าวสารท่ัวถงึ
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

4 ส่งเสรมิความรู้เก่ียวกับการช าระภาษี เพือ่ให้ประชาชนมีความรู้ จัดอบรมให้ความรู้ใประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม มีผู้ท่ีมีหน้าท่ี กองคลัง

ท่ีถูกต้องรวดเร็วให้กับประชาชน เก่ียวกับการช าระภาษท่ีีถูกต้อง ท้ังต าบล จ านวน 50 คน (58:10,000) 

(59:10,000) 

(60:10,000)

กิจกรรม ร้อยละ 80 เสยีภาษมีาติดต่อช าระ

ภาษเีพิม่ขึ้นและ

ครบถ้วน

5 ปรับปรุงการจัดท าแผนท่ีภาษี พฒันาระบบสารสนเทศ ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครั้งท่ีมี มีระบบสารสนเทศ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สนิ แผนท่ีอบต. ฯ ระบบ

สารสนเทศ

ให้ทันสมัยและทราบข้อมูล

พืน้ฐานของต าบลครบถ้วน     

  ทุกด้าน

และทะเบยีนทรัพย์สนิ, แผนท่ี 

อบต.

(58:300,000) 

(59:300,000) 

(60:300,000)

การปรับปรุงระบบ

แผนท่ีภาษ ีอย่างน้อย

 30 ครั้ง/ปี

น ามาใช้งานได้และ

ข้อมูลเปน็ปจัจุบนั

6 ประชาสัมพนัธ์การช าระภาษแีละ เพิม่ประสทิธภิาพในการ จัดท าปาูยประชาสัมพนัธ์ 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้มาช าระ ประชาชนมีความ กองคลัง

รับช าระภาษี จัดเก็บภาษ ีและประชาชน

ได้รับทราบอย่างท่ัวถงึ

จ านวน 3 ปาูย และแผ่นพบั 

จ านวน 1,000 ใบ

ภาษฯีเพิม่ขึ้นร้อยละ 5 เข้าใจและรับทราบ

ระยะเวลาในการช าระ

ภาษี

7 อบต.เคลื่อนท่ี เพือ่ให้บรกิารงานด้าน จัดกิจกรรมออกหน่วยบรกิาร 40,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน ประชาชนเข้ามา ส านักปลัด

ต่างๆของอบต.นอกสถานท่ี

และประชาชนมีส่วนร่วมการ

จัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น

เคลื่อนท่ีนอกสถานท่ีให้บรกิาร

ประชาชนในด้านต่างๆ รับฟงั

ปญัหาความต้องการของ

ประชาชน ผู้เข้าร่วม                 

500 ครัวเรอืน

(58:40,000) 

(59:40,000) 

(60:40,000)

   ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  

    ร้อยละ 80

รับบรกิารมากขึ้น และ

ได้รับฟงัปญัหาความ

ต้องการของประชาชน

มากขึ้น

8 ออกเอกสารสทิธิ์ท่ีดนิ โอนท่ีดนิและ เพือ่สอบเขตท่ีดนิ ตรวจสอบ รังวัดเก่ียวกับท่ีดนิ พสิูจน์สทิธิ 50,000 50,000 50,000 50,000 ท่ีดนิท่ีได้รับการ มีการตรวจสอบสทิธิ์ ส านักปลัด

พสิูจน์สทิธท่ีิดนิ สอบเขตพืน้ท่ีสาธารณะใน

เขตต าบลบา้นกอก

พสิูจน์สทิธิ สอบสวนตรวจสอบ ท่ีเก่ียวกับ

หนังสอืรับรอง การท าประโยชน์

และการออกหนังสอืส าคัญ ฯลฯ 

จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:50,000)

ตรวจสอบสทิธิ์ใน

พืน้ท่ีต าบลร้อยละ 80

รับรองพืน้ท่ี ขอบเขตท่ี

ชัดเจนขึ้น

กองช่าง

9 จัดฝึกอบรมเพิม่ความรู้ให้พนักงาน เพือ่เพิม่พนูความรู้ จัดอบรมเพิม่ความรู้พนักงาน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรม พฒันาและเพิม่ ส านักปลัด

ส่วนต าบล ผู้น าหมู่บา้น สมาชกิสภาฯ และ

ผู้บรหิารฯ

ความสามารถ ส่วนต าบล ผู้น า สมาชกิสภาฯ 

และคณะผู้บรหิารฯ จ านวน        

  90 คน

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

ผ่านการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 80

ศักยภาพการท างาน

ของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี

ในการให้บรกิาร

ประชาชน
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

10 จัดส่งบคุลากรเข้าร่วมฝึกอบรม เพือ่เพิม่พนูความรู้ จัดส่งพนักงานส่วนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 ส่งบคุลากร พฒันาและเพิม่ ส านักปลัด

ความสามารถในต าแหน่ง 

ของพนักงาน เจ้าหน้าท่ี 

สมาชกิสภาฯ และคณะ

ผู้บรหิารฯ

สมาชกิสภาฯ คณะผู้บรหิารฯ 

เข้าอบรมในสถาบนัอบรมต่างๆ  

จ านวน 7 กอง อย่างน้อยกองละ 

1 คน

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

เข้าร่วมฝึกอบรม 

เฉลี่ยปลีะ 1 ครั้ง    

ต่อคน

ศักยภาพในการท างาน

ให้บรกิารประชาชนท่ีดี

ขึ้น

11 ฝึกอบรมเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและศึกษา เพือ่ฝึกอบรมเพิม่ จัดอบรมและศึกษาดูงาน 300,000 100,000 100,000 100,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม มี ส านักปลัด

ดูงาน ประสทิธภิาพ ความรู้ 

ความสามารถให้กับคณะ

ผู้บรหิารฯ สมาชกิสภาฯ 

พนักงานส่วนต าบล ผู้น า

หมู่บา้น ฯลฯ

คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาฯ

พนักงานส่วนต าบล ผู้น าหมู่บา้น 

ฯลฯ จ านวน  90 คน

(58:300,000) 

(59:300,000) 

(60:300,000)

ผ่านการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 80

ความรู้ แนวคดิ

สร้างสรรค์น ามาพฒันา

ท้องถิ่นให้ดขีึ้น

12 การพฒันางานให้มีประสทิธภิาพ (KM) เพือ่พฒันางานให้มี จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ผ่านการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรม ส านักปลัด

ประสทิธภิาพและได้มาตรฐาน การพฒันางานในการท างานให้มี

ประสทิธภิาพ ให้กับคณะผู้บรหิาร

 สมาชกิสภาฯ พนักงาน ส่วน

ต าบล  ฯลฯ จ านวน 80 คน

(59:30,000) 

(60:30,000)

ผ่านการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 80

มีความรู้ในการพฒันา

งานของตนเองและ

น ามาพฒันาท้องถิ่นให้

ดขีึ้น

13 กิจกรรม 5 ส เพือ่ให้หน่วยงานมีการ จัดอบรมให้ความรู้ /ประชุม 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการด าเนนิงาน บคุลากรของ อบต. ส านักปลัด

ปรับปรุงส านักงานอยู่

สม่ าเสมอและสร้างวินัยใน

การท างาน

แนะแนวทางให้บคุลากรของ 

อบต. ร่วมกันด าเนนิกิจกรรม      

 5 ส เปน็ประจ าทุกเดอืน จ านวน

 40 คน

(59:20,000) 

(60:20,000)

ตามแนวทางของ

กิจกรรม 5 ส อย่าง

น้อย 12 ครั้ง/ปี

สามารถจัดระบบการ

ท างานได้คุณภาพตาม

มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

14 จัดอบรมให้ความรู้เพิม่ทักษะในการใช้ เพือ่เพิม่ความรู้ เพิม่ทักษะให้ พนักงานส่วนต าบล 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มเปาูหมาย ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด

ภาษา กลุ่มประเทศอาเซยีน สามารถใช้ภาษาอังกฤษใน    

 การติดต่อสื่อสารได้

สมาชกิสภา คณะผู้บรหิาร ผู้น า

หมู่บา้น ประชาชนท่ัวไป จ านวน 

 50 คน

(58:30,000) 

(59:20,000) 

(60:20,000)

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษใน      

การสื่อสารได้        

ร้อยละ 70

สามารถใช้

ภาษาอังกฤษ

ติดต่อสื่อสารได้
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วัตถุประสงค์ เปาูหมาย ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

ท่ี โครงการ (ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 การส ารวจความพงึพอใจการให้บรกิาร เพือ่ประเมินประสทิธภิาพ ประชาชนผู้ตอบแบบ 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนประชาชน อบต. มีการประเมิน ส านักปลัด

/ด าเนนิงานของ อบต. การบรหิารงานและการ

ด าเนนิงานของ อบต.

สอบถาม ของกลุ่มเปาูหมาย      

จ าวน 17 หมู่บา้น

(58:30,000)  

(59:30,000) 

(60:30,000)

 ท่ีตอบแบบสอบถาม

พงึพอใจต่อการ

ให้บรกิาร  ของ อบต.

 อย่างน้อย ร้อยละ 5

ผลการด าเนนิงาน

ประจ าเพือ่ปรับปรุง 

พฒันาการด าเนนิงาน

ให้มีสทิธภิาพท่ีดขีึ้น

16 ฝึกอบรมพฒันาประชาธปิไตยและ เพือ่พฒันาให้ประชาชน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ประชาชนให้ความ ส านักปลัด

การปกปอูงสถาบนั มีความรู้หลักการแนวทาง

ตามประชาธปิไตยและการ

ปกปอูงสถาบนั

กับเยาวชน ประชาชนท่ัวไป

สมาชกิ อบต. พนักงานส่วนต าบล

 ฯลฯ จ านวน 100 คน

(58:50,000) 

(59:50,000) 

(60:50,000)

เปน็ตัวแทนในการ

ถ่ายทอดความรู้ใน

หมู่บา้น ร้อยละ 80

ส าคัญและเข้าใจใช้สทิธิ์

เก่ียวกับประชาธปิไตย

17 สนับสนุนนโยบายการส่งเสรมิการเมือง เพือ่ส่งเสรมิสนับสนุน จัดกิจกรรมส่งเสรมิการมี 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ ส านักปลัด

ภาคพลเมืองของรัฐบาล นโยบายการเมืองของรัฐบาล

ในด้านต่างๆ ให้ประชาชน

ได้รับทราบ

ส่วนร่วมทางการเมืองภาค

พลเมือง ท้ังต าบล จ านวน 100 คน

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

ตามนโยบายของ

ภาครัฐ ครัวเรอืน/

ประชาชน ร้อยละ 70

และความเข้าใจมากขึ้น

18 จัดท าแผนพฒันา อบต. ประชุมบรูณาการ เพือ่จัดเวทีท าประชาคม ประชาชนเข้าร่วมประชุม 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนเข้าร่วม ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด

การประชุมการจัดท าแผน ประชาคมระดับ

ต าบล ประสานแผน เก่ียวกับแผนพฒันา

ท้องถิ่น

รับทราบข้อมูลปญัหาความ

ต้องการของประชาชน และ

การประชุมของคณะกรรมการ

ในการจัดท าแผนพฒันา

ท้องถิ่น

ประชุมประชาคมต าบล             

 การประชุมคณะกรรมการใน

การพฒันาท้องถิ่น การประสาน

แผน กิจกรรมการบรูณาการ

เก่ียวกับแผนพฒันาท้องถิ่น 

จ านวน 17 หมู่บา้น

(58:30,000) 

(59:30,000) 

(60:30,000)

กิจกรรมการจัดท า

แผนพฒันาท้องถิ่น 

อย่างน้อย ร้อยละ 80

เสนอความคดิเห็น 

ความต้องการปญัหา 

เพือ่น ามาจัดท า

แผนพฒันาท้องถิ่น
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          6.2 แผนงานเคหะและชมุชน

1 ติดต้ังเครื่องขยายเสยีงหอกระจายข่าว เพือ่ให้ประชาชนรับฟงั จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง 200,000 500,000 150,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนรับทราบ กองช่าง

ประจ าหมู่บา้น ในเขตต าบลบา้นกอก ข้อมูลข่าวสารได้ท่ัวถงึ หอกระจายข่าวประจ าหมู่บา้น 

พร้อมอุกรณ์ต่างๆ เช่น ล าโพง 

สายไฟ ฯลฯ ท่ีช ารุดให้ใช้งานได้ 

จ านวน 4 หมู่บา้น ได้แก่ ม.15,   

ม.16,ม.8,ม.3 หมู่บา้นละ 1 ชุด

(60:500,000) ประชาชน/ครัวเรอืนท่ี

ได้รับข้อมูลข่าวสาร

ท่ัวถงึ

ข้อมูล ข่าวสารท่ัวถงึ

2 ก่อสร้างอาคารจอดรถ ก่อสร้างอาคารจอดรถ จ้างเหมาก่อสร้างอาคาร 500,000 จ านวนผู้มาใช้อาคาร มีสถานท่ีจอดรถ กองช่าง

ให้ผู้ท่ีมาติดต่อราชการ จอดรถ จ านวน 1 หลัง ตามแบบ 

อบต.

(58:500,000) 

(59:500,000) 

(60:500,000)

จอดรถ ร้อยละ 80 

ของผู้มาติดต่อราชการ

เพิม่ขึ้น

3 ก่อสร้างท่ีท าการ อบต.บา้นกอก เพิม่ประสทิธภิาพในการ ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ 10,000,000 ประชาชนได้รับบรกิาร มีสถานท่ีราชการ กองช่าง

ท างานและมีพืน้ท่ีในการใช้

สอยท่ีเพยีงพอ

อบต.บา้นกอก ขนาด 2 ชั้น 

จ านวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.

(58:5,000,000) 

(59:10,000,000) 

(60:10,000,000)

รวดเร็วขึ้น โดยเฉลี่ย

ร้อยละ 20 และ       

มีความพงึพอใจ    

ร้อยละ 80

รองรับปรมิาณ

เจ้าหน้าท่ี/ประชาชน

ท่ีมาติดต่อได้เพยีงพอ

4 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารส านักงาน อบต. อ านวยความสะดวกให้ผู้มา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร 800,000 800,000 800,000 800,000 อาคารส านักงาน อาคารส านักงาน กองช่าง

ติดต่อราชการ  ผู้สูงอายุ และ

ผู้พกิาร

ส านักงาน เช่น ห้องประชุม 

ห้องน้ า ตามมาตรฐาน HAS 

(มาตรฐานส้วมสาธารณะ) ฯ ให้

ใช้งานได้ด ีตามแบบ อบต.

(58:800,000) 

(59:800,000) 

(60:800,000)

    ท่ีได้รับการ

ปรับปรุง  ได้ตาม

มาตรฐาน ก าหนด

และผู้มาติดต่อ

ราชการ มีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ไม่ช ารุดมีสภาพการใช้

งานดขีึ้น
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5 ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม รั้วท่ีท าการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ปรับปรุง รั้ว 100,000 การซ่อมแซม อบต.มีขอบเขต กองช่าง

อบต.บา้นกอก รั้วท่ีท าการ อบต.ให้สามารถ

ใช้งานได้ดแีละมีความปลอดภัย

ท่ีท าการ อบต. ตลอดแนวเขต

พืน้ท่ีของท่ีท าการ อบต.            

ตามแบบ อบต.

(58:100,000) 

(59:100,000) 

(60:100,000)

ปรับปรุง ต่อเติม รั้ว 

ครอบคลุมพืน้ท่ีไม่

น้อยกว่า ร้อละ 80

พืน้ท่ีท่ีชัดเจนและ

ปอูงกันทรัพย์สนิ

ภายในสูญหาย

6 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ เพือ่บ ารุงรักษาและ รักษาและซ่อมแซมทรัพย์สนิ 230,000 230,000 230,000 230,000 จ านวนทรัพย์สนิของ มีทรัพย์สนิได้รับ ส านักปลัด

ซ่อมแซมทรัพย์สนิท่ีช ารุด

เสยีหายให้ใช้งานได้ดี

เช่น ถนน อาคาร ฯลฯ ภายใน

ต าบลบา้นกอก จ านวน            

17 หมู่บา้น และ อบต.

(58:230,000) 

(59:230,000) 

(60:230,000)

อบต.บา้นกอก 

ซ่อมแซมและสามารถ

ใช้งานได้ด ีร้อยละ 70

การซ่อมแซมและ

สามารถใช้งานได้ดแีละ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกมากขึ้น

7 ก่อสร้างห้องเก็บของ เพือ่เปน็สถานท่ีจัดเก็บ ก่อสร้างห้องเก็บของ 120,000 ร้อยละ 80 ของ อบต. มีสถานท่ี กองช่าง

ประจ าห้องประชุม อบต.บา้นกอก วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ต่างๆ 

ของ อบต.บา้นกอก

ประจ าห้องประชุม อบต.           

 บา้นกอก 1 ห้อง  ตามแบบ อบต.

การจัดเก็บวัสดุ 

อุปกรณ์ ฯ ได้เพยีงพอ

จัดเก็บวัสดุ ท่ีเพยีงพอ 

และเปน็ระเบยีบ

เรยีบร้อย

8 ก่อสร้างห้องควบคุมเสยีง เพือ่มีห้องส าหรับติดต้ัง ก่อสร้างห้องควบคุมเสยีง 60,000 ร้อยละ 80 ของ อบต. มีห้องในการ กองช่าง

ประจ าห้องประชุม อบต.บา้นกอก เครื่องขยายเสยีง และอุปกรณ์

ในการควบคุมเสยีง ท่ีเหมาะสม

ประจ าห้องประชุม อบต.           

 บา้นกอก 1 ห้อง  ตามแบบ อบต.

การใช้ห้องควบคุม

เสยีงในการประชุม

เก็บรักษาเครื่องขยาย

เสยีงและดูแลรักษา

ง่ายยิ่งขึ้น

9 ก่อสร้างห้องประธานสภา เพือ่มีห้องส าหรับ ก่อสร้างห้องประธานสภา 100,000 ร้อยละ 80 ของ อบต. มีห้องให้กับ กองช่าง

ให้ประธานสภาได้ใช้งานมี

ความเหมาะสม และเก็บ

เอกสารส าคัญเก่ียวกับงานสภา

จ านวน 1 ห้อง ตามแบบ อบต. การใช้ห้อง

ประธานสภาเปน็    

ประจ า อย่างน้อย      

 12 ครั้ง/ปี

ประธานสภา ได้ใช้งาน 

เก็บเอกสารส าคัญ

เก่ียวกับงานสภา
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10 ก่อสร้างเตาเผาขยะของส านักงาน เพือ่ให้มีสถานท่ีก าจัดขยะ ก่อสร้างเตาเผาขยะของ 30,000      จ านวนขยะท่ี อบต. มีสถานท่ี กองช่าง

อบต.บา้นกอก ท่ีเหมาะสมและถูกสุขลักษณะ ส านักงาน อบต.บา้นกอก จ านวน

 1 แห่ง ตามแบบ อบต.

เกิดขึ้นของส านักงาน

 อบต. ก าจัดได้ร้อยละ

 80

ก าจัดขยะท่ีเหมาะสม

และถูกสุขลักษณะ เกิด

ความสะอาดใน

ส านักงาน

รวม 287  โครงการ 65,497,000 70,932,000 76,097,000 79,177,000
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