
 

 ๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง อ าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๑ แผนงาน เคหะและชุมชน   แนวทางการพัฒนา ด้านคมนาคมขนส่ง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ก่อสร้างถนน คสล.  
โพธิ์หมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 300 
ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,200  ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

2 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 

 

แบบ ผ. 02 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง จากสะพานห้วย
น้ าเมา – หนองกุ้ง  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยน้ าเมา ม. 1  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก  

ท่อลอดเหลีย่ม คสล.ห้วย
น้ าเมา  ขนาด 1.80 x 
1.80 เมตร ยาว 10 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

5 ปรับปรุงถนน คสล. ปูทับ
แอสฟัลท์ติก บ้านโนนหนาม
แท่ง ม.2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 250 ม. 
หนา 0.05 ม. ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,000 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

6 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนหนาม
แท่ง ม.2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,500 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 800 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนสวรรค ์
ม.3 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บ้านโนนสวรรค์ ม.3 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล. ขนาด 
1.80 x 1.80 เมตร ยาว 7 
เมตร จ านวน 2 ช่องทาง 
 

536,000 536,000 - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

10 ก่อสร้าง ปรับปรุง ราง
ระบายน้ า  ท่อระบายน้ า  
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

กว้างภายนอก 0.60 ม.   
ลึกเฉลีย่ 0.40 ม.  
ยาว 100 ม. 

๒๐0,000 ๒๐0,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

11 ปรับปรุง(บูรณะ) ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านบวัโคก  
ม.4 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 3,000 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 ก่อสร้างลานกีฬา คสล.  
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลัง
กาย เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีใช้สอย 
400 ตรม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยเรือ บ้านบัวโคก 
ม. 4 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคม
สะดวก  

ท่อลอดเหลีย่ม คสล.ห้วยเรือ  
ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร 
ยาว 7 เมตร จ านวน 2 
ช่องทาง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนที่
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ปูทับด้วยแอสฟัลทต์ิก ถนน
สายหน้าโรงเรยีนบ้านบัว
โคก ถึงหน้าวัดราษบูรณะ 
(พ้ืนท่ี บ้านบัวโคก ม.4 ,
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 ,บ้านบัว
โคกใหม่ ม.14 และบ้าน
หนองบัวงาม ม.15) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ขนาด กว้าง 4 ม.  
ระยะทางรวม ๔๓๓ ม. 
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า  

1,7๓2 ตร.ม. 
 

884,000 

  

  

  

 

- - - - ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 ก่อสร้าง ปรับปรุง ราง
ระบายน้ าส าเร็จรูปพร้อมฝา
ปิด ถนนสายหน้าโรงเรียน
บ้านบัวโคก ถึงหน้าวัดราษ
บูรณะ (พื้นที่ บ้านบัวโคก ม.
4 ,บ้านบัวโคกใต้ ม.8 บ้าน
บัวโคกใหม่ ม.14 และบ้าน
หนองบัวงาม ม.15) 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกและน้ าไม่ท่วม
ขัง 

ขนาด กว้าง 0.60 ม.  
ลึกเฉลีย่ 0.58 ม. 
ยาวรวม 958 ม.  
(ไม่รวมบ่อพัก)  

ลงบ่อพักจ านวน ๒๐ บ่อ 
 

2,030,000 - - - - ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
ก าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนน คสล. ปูทับ
ด้วยแอสฟัลทต์ิก  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพือ่ให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว ๖00 ม.  
หนา 0.05 ม. 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

๑,000,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

19 ขยายไหล่ทาง คศล.  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ข้างละ ๑ ม. ยาว ๖00 ม. 
หนา 0.15 ม.  

๖00,000 
 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

๖00,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 ก่อสร้าง ปรับปรุง ราง
ระบายน้ า ท่อระบายน้ า  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 
 

ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านดี 
ลดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

21 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม. 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ี  

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

22 ก่อสร้างลานกีฬา คสล.  
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง 
ม.5 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีใช้
สอย 400 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

- - - ร้อยละหรือจ านวน
ลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงลานกีฬา คสล.  
ภายในหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง 
ม.5 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. - - 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

24 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ถนนสายน้ าตกตาด
วิมานทิพย์ บ้านดงสว่าง  
ม.6 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล.  
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร ยาว 8 เมตร จ านวน 
2 ช่องทาง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 ก่อสร้างถนน คสล. ถนน
สายน้ าตกตาดวมิานทิพย์ 
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตรม. รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

26 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดงสว่าง  
ม.6 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 1,000 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม.  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

28 ปรับปรุง คสล. ปูทับด้วย
แอสฟัลท์ติก บ้านดงสว่าง 
ม.6 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

กว้าง 4 ม. ยาว ๑,๐00 
ม. หนา 0.๐5 ม.  

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

1,400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตรม.  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 3,000 ม.  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

31 ปรับปรุงลาน คสล.  ภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชนร์่วมกันในการ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีใช้
สอย 400 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนลาน 

ประชาชนได้
ประโยชนร์่วมกัน
ในการกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

32 ปรับปรุงรางระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า บ้านดงชมภู 
ม.7 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 
 

330,000 
 

ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา

น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บ้านดงชมพู ม.7 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก  

ขนาด ๒.๔0 x ๒.๔0 
เมตร ยาว 6 เมตร จ านวน 
2 ช่องทาง 

5๔๐,000 5๔๐,000 5๔๐,000 5๔๐,000 5๔๐,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 800 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
เพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
1,000 ม.  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

36 ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า 
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  ยาว ๒๐0 
เมตร  

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

37 ปรับปรุงรางระบายน้ า ถนน
สาย บ้านบัวโคกใต้ ม.8  – 
บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้การระบายน้ า
สะดวกและน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาดกว้าง 0.40 เมตร 
ยาว 250 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่
เพิม่ขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา

น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

38 ปรับปรุงถนน คสล. ปูทับ
แอสฟัลท์ติก บ้านบัวโคกใต้ 
ม.8 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 1,๐๐0 
ม. หนา 0.05 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
5,000  ตรม.  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

39 ขุดลอก ปรับปรุง คลอง
ระบายน้ า บ้านบัวโคกใต้  
ม.8 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ขนาด ความยาว  
150 ม. รายละเอียดตาม

แบบ อบต.ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ความยาวของ
คลองระบายน้ า 

สามารถระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวกและน้ าไม่
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านหนองสิม ม.9 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 200 
ม. หนา 0.15 ม. ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 800 
ตรม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนที่มีการ
คมนาคมสะดวก

รวดเร็วเพิ่มมากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

- 43 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านหนองสิม  
ม.9 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
3,000 ม.  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. บ้านหนองสิม ม.๙ 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม  
ขนาด 3 x 2.70 เมตร  
ยาว 8 เมตร จ านวน 2 
ช่องทาง 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

43 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  
บ้านโนนจ าปาทอง ม.๑๐ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. 
 ยาว 2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนจ าปาทอง ม.10 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง ๕ ม.  
ยาว 3๐0 ม.  
หนา 0.15 ม. 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างสะพานห้วยเสือเต้น 
บ้านโนนจ าปาทอง ม.10 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

๑ แห่ง - ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 ๓,๐00,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 ก่อสร้างท่อเหลีย่ม คสล. 
บ้านโนนจ าปา ม.10 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก  

ขนาด ๒.10 x ๒.10 
เมตร ยาว 8 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง 

60๐,000 60๐,000 60๐,000 60๐,000 60๐,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

47 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนศลิา  
ม.11 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตรม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

49 ขยายไหล่ทาง โนนศิลา  
ม.11 – บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

ข้างละ ๑ ม.  
ยาว 1,500 ม.  
หนา 0.15 ม.  

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

1,500,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

50 ก่อสร้าง ปรับปรุง ราง
ระบายน้ า ท่อระบายน้ า 
บ้านโนนศิลา ม.11 

เพือ่ให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
ยาว ๒๐0 เมตร 

400,000 
 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่
เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา

น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 ปรับปรุงถนน คสล. ปูทับ
แอสฟัลท์ติก ม.11 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.05 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 

600  ตรม. 
รายละเอียดตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

52 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปู
ทับด้วยแอสฟัลท์ติก 
จุดเริม่ต้นเส้นทาง บ้านโนน
ศิลา ม.11 เชื่อมต่อ บ้านนา
อ่าง ม.5 และบ้านนาสาร  
ม. 12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 

- ถนน กว้าง 4 ม.  
ยาว ๑๙๐ ม.  
- ถนน กว้าง ๕ ม.  
ยาว ๑,๔๗๕ ม. รวม
ระยะทาง 1,660 ม. 
พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๘,๑๓๕ ตร.ม. 

4,064,000 

  

 

 

- - - - ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

53 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านนาสาร  
ม.12 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 2,000 ม.  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตรม.  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55 ก่อสร้างถนนลาดยาง   
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง ๖-๘ ม.  
ยาว 1,5๐0 ม. หนา 0.
๐5 ม. ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า ๑๒,000  ตรม. 

๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

 
56 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ลานกีฬา 
คสล. ภายในหมู่บ้าน 
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 
ม. หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี
ใช้สอย 400 ตรม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

57 ปรับปรุงรางระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า  
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

330,000 
 

ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยสาน  
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล. 
ขนาด 2.40 x 2.10 
เมตร ยาว 8 เมตร 
จ านวน 2 ช่องทาง 
 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

59 ก่อสร้างลานกีฬา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนชมภู ม.13 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม.ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีใช้
สอย 400 ตรม.  

200,000 200,000 - - - ร้อยละหรือจ านวน
ลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

60 ปรับปรุงลานกีฬา คสล.   
บ้านโนนชมภู ม.13 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม.  
ยาว 20 ม.  

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือจ านวน
ลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

- 47 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านโนนชมภู  
ม.13 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

62 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านโนนชมภ ูม.13 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตรม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก
ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

63 ปรับปรุงรางระบายน้ า  
ท่อระบายน้ า 
บ้านโนนชมพู ม.13 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน 
ยาว ๒๐0 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
คสล. ห้วยลาดโดนตอนบน 
บ้านโนนชมภ ูม.13 

เพื่อให้การระบายน้ า
และการคมนาคมสะดวก 

ท่อลอดเหลีย่ม คสล.
ห้วยลาดโดน  ขนาด 
1.80 x 1.80 เมตร 
ยาว 8 เมตร  
จ านวน 2 ช่องทาง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการ
คมนาคมสะดวก
รวดเร็วเพิ่มมาก

ขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง  
บ้านโนนชมภู ม.13  

เพื่ออ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนรอรถ
ประจ าทาง 

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
3.00 เมตร สูง 2.50 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

ร้อยละหรือจ านวน
ศาลาที่พักริมทาง 

ประชาชนมี
สถานท่ีรอรถ
ประจ าทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านบัวโคกใหม่ 
ม.14 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านบัวโคกใหม ่ม.14 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตรม.  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

68 ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า 
บ้านบัวโคกใหม ่ม.14 

เพื่อให้การระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านสะดวก
และน้ าไม่ท่วมขัง 

ปรับปรุงรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  
ยาว ๒๐0 เมตร 

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละของจ านวน
รางระบายน้ าที่

เพิ่มขึ้น 

มีการระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านได้
สะดวก ลดปัญหา
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างสะพานข้ามห้วย
น้ าเมา บ้านบัวโคกใหม่  
ม.14 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

สะพาน คสล.  
กว้าง 9 เมตร 
ยาว ๒๘ เมตร  

- - ๘,๐00,000 ๘,๐00,000 ๘,๐00,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างลานกีฬาหรือ
สวนสาธารณะ  
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีออกก าลังกาย 
และพักผ่อนหย่อนใจ 

กว้าง 20 ม.ยาว 20 ม. 
หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ีใช้
สอย 400 ตรม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

 

 

 

- 49 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านหนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างลาน คสล.  
รอบหนองบัวพันห่าว  
บ้านหนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง ๓-4 ม.  
ยาว 1,000 ม.  
หนา 0.15 ม.  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

73 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร 
บ้านหนองบัวงาม  ม.15 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม. ยาว 
2,000 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

74 ปรับปรุงลานกีฬา คสล.  
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านหนองบัวงาม  ม.15 

เพื่อส่งเสริมให้มี
ประชาชนออกก าลังกาย 
เยาวชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย 

กว้าง 20 ม. ยาว 20 
ม. หนา 0.10 ม. พ้ืนท่ี
ใช้สอย 400 ตรม.  

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนลานกีฬา 

ประชาชน และ 
เยาวชนมีสถานท่ี
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

75 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านหนองบัวงาม  
ม.15 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 4,000 ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 ก่อสร้างถนน คสล.  
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 5.00 ม. ยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. 
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
800 ตรม. รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

77 ปรับปรุง(บูรณะ)ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  บ้านใหม่ภูเจริญ 
ม.16 

เพื่อให้การสัญจรไปมา
สะดวกขึ้น 

กว้าง 4.00 ม.  
ยาว 500 ม.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็วเพิ่ม

มากขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกใน
การสญัจรไปมา 

กองช่าง 

78 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 
คสล. บ้านใหม่ภูเจริญ  
ม.16 

เพื่อให้ประชาชนได้
ประโยชนร์่วมกันในการ
กิจกรรมของหมู่บ้าน 

กว้าง 30 ม. 
ยาว 40 ม.  
หนา 0.10 ม.  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนลาน คสล. 

ประชาชนได้
ประโยชนร์่วมกัน
ในการกิจกรรม
ของหมู่บ้าน 

กองช่าง 

79 บ ารุงรักษาและซ่อมแซม 
ครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หรือทรัพย์สินอ่ืนท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบของ อบต.
โพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม ให้สามารถใช้
งานได้ด ี

ถนน คสล.  ลูกรัง  
ถนนเพื่อการเกษตร 
ถนนลูกรังบริเวณ-
ศูนย์บริการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตร/ที่ท าการ 
อบต. ระบบประปา ท่อ/
รางระบายน้ า ไฟฟูาส่อง
สว่าง ฯลฯ ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ อบต.โพธิ์
หมากแข้ง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนที่

ได้ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกและ
ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     ๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แนวทางการพัฒนา : ด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านโพธิห์มากแข้ง 
ม.1 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง - - 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

81 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านโพธิ์หมากแข้ง 
ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

5 จุด 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

82 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถงึ 
 

บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

83 ขุดเจาะบ่อบาดาล  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้
ในการอุปโภคบริโภค 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

84 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านโนนหนามแท่ง 
ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

5 จุด 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

85 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

- 52 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่าง 
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

10 จุด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

87 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างท่ัวถึง 
 

บ้านโนนสวรรค์ ม.3 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

88 ขยายเขตประปา  
บ้านโนนสวรรค์ ม.3 เชื่อม
จากระบบประปาเทศบาล
บึงโขงหลง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทัว่ถึง 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

89 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านบัวโคก ม. 4 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบประปา 
1 แห่ง 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

90 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

บ้านบัวโคก ม.4 35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

35,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

91 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 
 

บ้านบัวโคก ม.4 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

92 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า 
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 

94 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านนาอ่าง ม.5 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

95 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

บ้านนาอ่าง ม.5 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างรั้ว
บริเวณศาลาประชาคม  
ลานกีฬา ทีส่าธารณ 
ประโยชน ์บ้านนาอ่าง ม.5  

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ

หมู่บ้าน 

กองช่าง 

97 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

5 จุด 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภยั ใน
การเดินทาง 

กองช่าง 

98 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

99 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านดงสว่าง ม.6 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านดงสว่าง ม.6 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างระบบไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) 
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านดงสว่าง ม.6 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

102 ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 
 

บ้านดงชมภู ม.7 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

103 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้านดงชมพ ูม.7  

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆ ของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

104 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านบัวโคกใต้ ม.8 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

105 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านบัวโคกใต้  
ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

15 จุด 75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 

ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

106 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านหนองสิม ม.9 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านหนองสิม ม.9 100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

107 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านหนองสิม  
ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

5 จุด 25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

25,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านโนนจ าปาทอง 
ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างท่ัวถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

109 ขยายเขตไฟฟูา   
บ้านโนนจ าปาทอง ม.10 
 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านโนนจ าปาทอง  
ม.10 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

110 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านโนนจ าปาทอง 
ม.10 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

ระยะทาง 1,500 ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม บ้านโนนจ าปา
ทอง ม.10  

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

112 ก่อสร้างระบบประปา  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนจ าปา ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใน
การอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างฌาปนสถานประจ า
หมู่บ้าน ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท า 
พิธิฌาปนกิจ 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนฌาปน
สถานท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ท าพิธิฌาปนกิจ 

กองช่าง 

114 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ า บ้าน
โนนจ าปา ม.10 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างฌาปนสถานประจ า
หมู่บ้าน บ้านโนนศลิา ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการท าพิธิ
ฌาปนกิจ 

1 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนฌาปน
สถานท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
ท าพิธิฌาปนกิจ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนศลิา  
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

10 ครัวเรือน 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

117 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านโนนศลิา ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตามเส้นทาง
อย่างทั่วถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

118 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
ม.11 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวท่ีใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างระบบประปา  
บ้านโนนศิลา ม.๑๑ 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 
ขนาดใหญ่มาก 1 แห่ง 

- - ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

120 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

121 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีน้ าอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึง 

1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

122 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 

123 ขยายเขตไฟฟูา บ้านนาสาร  
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 
 

บ้านนาสาร ม.12 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างท่ัวถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

125 ก่อสร้างระบบไฟฟูาพลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) 
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านนาสาร ม.12 300,000 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

126 ปรับปรุง ต่อเตมิ ศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

127 ก่อสร้างระบบประปา  
บ้านนาสาร ม.๑๒ 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา 
ขนาดใหญ่มาก 1 แห่ง 

- - ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 ๔,๕00,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง
พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค

อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

128 ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านโนนชมภู ม.13 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านโนนชมภู ม.13 250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

129 ก่อสร้าง ลานคอนกรตี
บริเวณศาลาประชาคม  
บ้านโนนชมภู ม.13 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนลาน
คอนกรีต 

ใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

130 ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
ม.13 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 

131 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านบัวโคกใหม่  
ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตาม
เส้นทางอย่างทั่วถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

132 ก่อสร้างระบบประปา 
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีน้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

133 ขยายเขตไฟฟูา  
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

134 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านหนองบัวงาม 
ม.15 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตามเส้นทาง
อย่างทั่วถึง 

10 จุด 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย ในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

135 ก่อสร้างระบบประปา  
บ้านหนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน 
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

ก่อสร้างระบบประปา 
1 แห่ง 

420,000 420,000 - - - จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

136 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านหนองบัวงาม  
ม.15 

เพื่อให้ประชาชนใน 
ชุมชนมีน้ าเพื่อการ 
อุปโภคบรโิภคอย่างทั่วถึง 

บ้านหนองบัวงาม 
 ม.15 

- - 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

137 ขยายเขตไฟฟูา 
 บ้านหนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านหนองบัวงาม ม.
15 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

138 ปรับปรุง ต่อเตมิ ศาลา
ประชาคมประจ าหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 

1 แห่ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนศาลา
ประชาคม 

มีสถานท่ีจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

139 ปรับปรุงหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน  
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องและรวดเร็ว 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน 1 
แห่ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนหอกระจาย
ข่าวที่ใช้การได ้

ประชาชนไดร้ับ
ข้อมูลข่าวสารจาก
ทางราชการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

140 ขยายเขตไฟฟูา 
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีไฟฟูาใช้ 

ประชาชนได้ใช้
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างระบบประปา  
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งทั่วถึง 

1 แห่ง 500,000 500,000 - - - จ านวนครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

142 ปรับปรุงระบบและขยายเขต
ประปา บ้านใหม่ภูเจริญ  
ม.16 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคบรโิภคอย่าง
ทั่วถึง 

บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 - - 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

พอเพียง 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

143 ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างใน
หมู่บ้าน บ้านใหม่ภเูจรญิ  
ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟูา
ส่องแสงสว่างตามเส้น 
ทางอย่างทั่วถึง 

บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนถนนท่ีมี
แสงสว่างเพียงพอ 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก 
ปลอดภัย  

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    ๑.๓ แผนงาน เคหะและชุมชน      แนวทางการพัฒนา : ด้านแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

144 ขุดลอกห้วยโสกแวง  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 
1.5 เมตร  

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

145 ขุดลอกห้วยหนองกุ้ง  
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 10 เมตร ยาว 
1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

146 ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร 
บ้านโพธ์ิหมากแข้ง ม.1 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

147 ขุดลอกห้วยเกิ้ง  
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 15 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
เมตร ปริมาณดินขดุ ไม่
น้อยกว่า 6,250 ลบ.ม.  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

148 ขุดบ่อน้ าบาดาลเพื่อ
การเกษตร  
บ้านโนนหนามแท่ง ม.2 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิว้ 
ลึก 42.50 เมตร พร้อม
อุปกรณ์สบูน้ า (มือโยก) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

 

- 61 - 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

149 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ
ห้วยทรายตอนกลาง  บ้าน
บัวโคก ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.00 เมตร  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

150 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยน้อย 
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร 
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 8.00 เมตร  
ยาว 8 เมตร ผนังสูง 
3.00 เมตร  

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

151 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบริเวณ
ห้วยน้ าเมาตอนบน  
บ้านบัวโคก ม.4 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 20.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.50 เมตร 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

152 ขุดลอกห้วยขี้พงษ์  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

กว้าง 50 เมตร ยาว 
160 เมตร ลึกเฉลีย่ 6 
เมตร  

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มนี้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

153 ขุดลอกห้วยปลาซิวทอง  
บ้านนาอ่าง ม.5 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
เมตร  

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 จ านวนครัวเรือนที่
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

154 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยทราย 
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.00 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155 ขุดลอกห้วยทราย  
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาด  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

156 ขุดบ่อน้ าบาดาล  
บ้านดงสว่าง ม.6 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

บ้านดงสว่าง ม.6 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

157 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยทราย   
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด  กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.00 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

158 ขุดลอกห้วยสามบัก  
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาด  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

159 ขุดลอกห้วยบ่อยาง 
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาด  กว้าง 6-8 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

160 ขุดลอกห้วยถ้ าแคน 
บ้านดงชมภู ม.7 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาด  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

161 ขุดลอกห้วยหินขาว    
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาด  กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

162 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วยหิน
แหบ บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 10 เมตร 
ยาว 8 เมตร ผนังสูง 3 
เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

163 ขุดลอกห้วยหินขาว  
บ้านบัวโคกใต้ ม.8 

เพื่อใหป้ระชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

164 ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วย
น้ าเมาตอนล่าง  
บ้านหนองสิม ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 10 เมตร 
ยาว 8 เมตร ผนังสูง 3 
เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

165 ขุดลอกห้วยโปร่ง  
บ้านหนองสิม ม.9 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

166 ขุดบ่อน้ าบาดาล  
บ้านโนนจ าปาทอง ม.10 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิ้ว  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

167 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยเสือ
เต้น บ้านโนนจ าปาทอง 
ม.10 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง ๑๐ ม. ยาว ๘ ม.  
สูง ๓ ม. 

500,000 500,000 500,000 
 

500,000 500,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยดอก
เกตใน บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด  กว้าง 10.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.00 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

169 ขุดลอกห้วยปลาฝา 
บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 10 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

170 ขุดบ่อน้ าบาดาล  
บ้านโนนศิลา ม.11 

เพื่อให้มีแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

เส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิ้ว  150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการ 
เกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171 ขุดบ่อน้ าบาดาล เพื่อ
การเกษตร บ้านนาสาร  
ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

เส้นผา่นศูนย์กลาง 6 นิ้ว 
พร้อมอุปกรณส์ูบน้ า 
(มือโยก) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

172 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ห้วยสาน บ้านนาสาร ม.12 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น ห้วย
ค า  กว้าง 10.00 เมตร 
ยาว 8 เมตร ผนังสูง 
3.00 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

173 ขุดลอกห้วยเสียด  
บ้านโนนชมภู ม.13 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
เมตร  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

174 ขุดลอกแนวเขตหนองผัก
กะลา หนองซุง 
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อปูองกันการบุกรุก
หนองน้ าสาธารณะ  

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

175 ก่อสร้างก าแพงกั้นน้ าฝายน้ า
ล้น ห้วยน้ าเมา 
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

๑ แห่ง ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

176 ขุดลอกห้วยหัวลิง 
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร  

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง
เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า

การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

177 ขุดลอกหนองหวายกอเดยีว 
บ้านบัวโคกใหม่ ม.14 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึกเฉลี่ย 
2 เมตร ปริมาณดินขุด 
ไม่น้อยกว่า 11,900 
ลบ.ม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

178 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วย
น้ าเมา บ้านหนองบัวงาม  
ม.15 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

ขนาด กว้าง 20.00 
เมตร ยาว 8 เมตร ผนัง
สูง 3.50 เมตร 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

179 
 

ขุดลอกห้วยกะแสน 
บ้านหนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 12 เมตร ยาว 
500 เมตร ลึกเฉลีย่ 2 
เมตร ปริมาณดินขดุ ไม่
น้อยกว่า 7,900 ลบ.ม. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

180 ขุดลอกห้วยกุดยาว 
หนองบัวงาม ม.15 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้าง 12 เมตร  
ยาว 300 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 2 เมตร 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 ขุดลอกห้วยแล้ง  
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้างเฉลี่ย 30 - 50 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 3.50 - 4 
เมตร  

1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,280,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพยีงพอ 

กองช่าง 

182 ก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยกุ่ม 
บ้านใหม่ภูเจริญ ม.16 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท าการเกษตร
อย่างเพียงพอ และมีน้ า
ใช้ในช่วงฤดูแล้ง 

กว้าง 12 ม. ยาว ๘ ม.  
สูง ๓ ม. 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนครัวเรือนท่ี
มีน้ าใช้อย่าง

เพียงพอ 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าเพื่อท า
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๑ แผนงาน สังคมสงเคราะห ์ แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183 พัฒนาทักษะอาชีพเพื่อ
ส่งเสริมการมีงานท าส าหรับ
ผู้สูงอาย ุ สตร ี เด็กเยาวชน 
และประชาชนท่ัวไป  

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
อาชีพให้กับ ผู้สูงอายุ 
เด็กเยาวชน สตร ีและ
ประชาชนท่ัวไป 

 

ประชาชนในต าบลโพธิ ์
หมากแข้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองใน
การประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

184 สนับสนุนการด าเนิน 
งานศูนย์การเรยีนรูต้าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
แก่ประชาชนให้มีอาชีพ
และรายได้ที่มั่นคง 

ประชาชนในต าบลโพธิ์
หมากแข้ง  

จ านวน 60 คน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองใน
การประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 

185 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่ม 

กลุ่มอาชีพในต าบลโพธิ ์
หมากแข้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองใน
การประกอบ
อาชีพได้ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๒ แผนงาน สังคมสงเคราะห์  สาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา ด้านสวัสดิการสังคม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

186 สนับสนุนการด าเนิน 
งานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของกองทุน
สวัสดิการชุมชนให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองทุนสวัสดิการชุมชน
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

จ านวนกองทุน กองทุนสวัสด ิ
การชุมชนมีการ
ด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

187 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
กิจกรรมพัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี พัฒนา
คุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ ฯ 
และกิจกรรม ฌาปนกิจ
สงเคราะห ์

กิจกรรมการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอาย ุ

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนกิจกรรมที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ฯและ
กิจกรรม 
ฌาปนกิจ
สงเคราะห์ได้รับ
การส่งเสริมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

188 สนับสนุนการแก้ไขปญัหา
ความยากจน ในเขตต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจน แก่ประชาชนผู้
ยากจน ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 

ครัวเรือนผู้ยากจน 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนครัวเรือน ประชาชนผู้
ยากจน ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

กอง
สวัสดิการฯ 

189 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุโดยการได ้
รับสวสัดิการครบทุกคน 

ผู้สูงอายุในต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

จ านวน 827 คน 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 
 

7,000,000 ผู้สูงอายมุรีายได้
เพียงพอ 

แก่การยังชีพ 

ผู้สูงอายมุรีายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

190 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน
พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนพิการในต าบล
โดยการไดร้ับสวสัดิการ
ครบทุกคน 

คนพิการใน 
ต าบลโพธ์ิหมากแข้ง   

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 

คนพิการมีรายได้
เพียงพอ 

แก่การยังชีพ 

คนพิการมีรายได้
เพียงพอแก่การยัง
ชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

191 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ปุวยเอดส์ในต าบล
โดยการไดร้ับสวสัดิการ
ครบทุกคน 

ผู้ปุวยเอดส์ใน 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ผู้ปุวยเอดส์มี
รายได้เพียงพอ 
แก่การยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มี
รายได้เพียงพอแก่

การยังชีพ 

กอง
สวัสดิการฯ 

192 อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึง
กาฬ 

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานเหล่ากาชาด
จังหวัดบึงกาฬให้มี
ประสิทธิภาพ 

กาชาดจังหวัดบึงกาฬ 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จ านวนครั้งท่ี
สนับสนุน 

การด าเนินงาน
ของเหล่ากาชาด
เกิดประสิทธิ 
ภาพที่ด ี

ส านักปลดั 

193 สนับสนุนการแก้ไขปญัหา
ทางสังคม 

เพื่อแก้ไขปัญหาทาง
สังคม ปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฯลฯ 

16 หมู่บ้าน 50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละหรือ
จ านวนคนท่ีไดร้ับ

การช่วยเหลือ 

ชุมชนมีความ
เข้มแข็งและเอื้อ
อาทรต่อกัน ลด
ปัญหาทางสังคม 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๓ แผนงาน สังคมสงเคราะห์  สาธารณสุข  แนวทางการพัฒนา ด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

194 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านนาอ่าง ม. 5 
 

เพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้น 
และมีพื้นท่ีในการศึกษา
เล่าเรียน 

1 แห่ง 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนศูนย์เด็ก
เล็กท่ีด าเนินการ

ก่อสร้าง 

เด็กมสีถานท่ีใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

กองช่าง 

195 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโนนจ าปาทอง  
ม.10 

เพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้น 
และมีพื้นที่ในการศึกษา
เล่าเรียน 

1 แห่ง 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนศูนย์เด็ก
เล็กท่ีด าเนินการ

ก่อสร้าง 

เด็กมสีถานท่ีใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

กองช่าง 

196 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านโนนชมพู ม.13 

เพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้น 
และมีพื้นท่ีในการศึกษา
เล่าเรียน 

1 แห่ง 
 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ านวนศูนย์เด็ก
เล็กท่ีด าเนินการ

ก่อสร้าง 

เด็กมสีถานท่ีใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

กองช่าง 

197 สนับสนุนการพัฒนาด้าน
การศึกษาให้สอดคล้องกับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

เพื่อเพ่ิมอัตราการเรียนรู้
หนังสือของประชาชน 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้รับ
การศึกษาและ
พัฒนาสอดคล้อง
กับอาเซียน 

กอง
การศึกษาฯ 

198 สนับสนุนการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอน วัสดุครภุัณฑ์ 
และอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้แก่
โรงเรียน และ ศพด. 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

จ านวนโรงเรยีน/
ศพด. ที่ได้รบัการ

สนับสนุน 

โรงเรียนและศพด.
ในเขตต าบลไดร้ับ
การส่งเสริมอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษาฯ 

199 มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการแก่เด็ก
นักเรียน 

4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๔00,000 
 

๔00,000 
 

๔00,000 
 

๔00,000 
 

๔00,000 
 

จ านวน ศพด. ท่ี
ได้รับการสนับสนุน 

นักเรียนมสีุขภาพ
และพัฒนาการทีด่ ี

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

200 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 

4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ 20๐,๐๐๐ ร้อยละของ
บุคลากร 

เพิ่มทักษะของ
บุคลากรทาง
การศึกษา ให้มี
ศักยภาพในการ
สอน 

กอง
การศึกษาฯ 

201 สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรยีน และ 
ศพด. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการแก่เด็ก
นักเรียน 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมสีุขภาพ
และพัฒนาการทีด่ ี

กอง
การศึกษาฯ 

202 สนับสนุนโครงการอาหาร
เสรมินมให้แก่โรงเรียน และ 
ศพด. 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการแก่เด็ก
นักเรียน 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนมสีุขภาพ
และพัฒนาการทีด่ ี

กอง
การศึกษาฯ 

203 ก่อสร้างและปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดม้ ี
สถานท่ีเรียนทีเ่หมาะสม 

4  แห่ง ๑,๐00,000 ๕๐0,000 ๒00,000 ๒00,000 ๒00,000 จ านวนศูนย์ฯที่
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม 

เด็กนักเรยีนได้ม ี
สถานท่ีเรียนที่
เหมาะสม 

กอง
การศึกษาฯ 

204 สนับสนุนกิจกรรมเข้าค่าย
ลูกเสือ ยุวกาชาดของ
โรงเรียนร่วมกัน 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม  
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด 

3  โรงเรยีน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส่งเสริมกิจกรรม  
เข้าค่ายลูกเสือ 
ยุวกาชาด 

กอง
การศึกษาฯ 

205 ที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการ
อ่าน 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
การอ่านหนังสือในชุมชน 
โรงเรียน ศพด. 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนรักการ
อ่านและเพิ่ม
ทักษะการศึกษา
ให้พัฒนา 
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

206 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาต ิ

เพื่อเป็นการส่งเสรมิการ
จัดกิจกรรมและการร่วม
พิธีในวันส าคัญต่างๆ   

โรงเรียนและชุมชน  
ทั้ง  16  หมู่บ้าน 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมและการ

ร่วมพิธีในวัน
ส าคัญต่างๆ   

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

207 ก่อสร้างระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (solar cell) 
เพื่อการศึกษา 

เพื่อรองรับการส่งเสริม
พลังงานทางเลือกใน
การศึกษา 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียนได้ใช้
พลังงานทางเลือก
เพื่อการศึกษา 

กองช่าง 

208 สนับสนุนกิจกรรมการฝึก
อาชีพนักเรียนการศึกษา
ภาคบังคับ 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ฝึกทักษะอาชีพของ
นักเรียน การศึกษาภาค
บังคับ 

๒ โรงเรียน 
(บ้านนาอ่าง , บ้านบัว

โคก) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

ส่งเสริมกิจกรรม
การฝึกทักษะ
อาชีพของนักเรียน 
การศึกษาภาค
บังคับ 

กอง
การศึกษาฯ 

209 ส่งเสริม สนับสนุน การจดั
กิจกรรม การสร้างทักษะ 
ทางวิชาการ และกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการของ เด็ก
และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัด
กิจกรรม การสร้าง
ทักษะ ทางวิชาการ และ
การจัดแข่งขันกีฬา 

3  โรงเรยีน 
4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนโรงเรยีนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

นักเรียน ได้สร้าง
เสรมิ ทักษะการ
เรียนรู้ ทาง
วิชาการ 

กอง
การศึกษาฯ 

210 ปรับปรุง ต่อเตมิ ซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมลานคอนกรีต
อเนกประสงค์ ก่อสร้างรั้ว 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

-เพื่อให้เด็กนักเรียนไดม้ ี
สถานท่ีเรียนที่ปลอดภยั 
-เพื่อรองรับเด็กที่เพิ่มขึ้น 
และมีพื้นท่ีในการศึกษา
เล่าเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4 แห่ง(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 

650,000 450,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนศูนย์เด็ก
เล็กท่ีด าเนินการ 

-เด็กนักเรียนไดม้ ี
สถานท่ีเรียนที่
ปลอดภัย 
-มีสถานท่ีรองรับ
เด็กท่ีเพิ่มขึ้น  

กองช่าง 

211 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญาพัฒนาคนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กมีสถานท่ีเล่น
และท ากิจกรรมต่างๆ 
เสรมิสร้างพัฒนาการ
ด้านร่างกายและเรียนรู้
ที่ดีขึ้น 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
4 แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนศูนย์เด็ก
เล็กท่ีด าเนินการ 

มีสถานท่ีเล่นและ
ท ากิจกรรมต่างๆ 
พัฒนาการด้าน
ร่างกายและเรยีนรู้
ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๔ แผนงาน สาธารณสุข แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

212 รณรงค์ปูองกันและควบคุม
โรค 

เพื่อปูองกันและควบคุม
โรคตดิต่อและโรคอื่นๆ 

ประชาชนจ านวน 16 
หมู่บ้าน 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
ควบคุมโรคมาก
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

213 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน
โครงการธรรมนญูสุขภาพ
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนใน
ชุมชน ในการวางแผน
บริหารจดัการและดูแล
สุขภาพของคนในชุมชน 

ประชาชน  
จ านวน 80 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการในการ
ดูแลสุขภาพของ
ทุกคนชุมชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด/ 
กอง

สวัสดิการฯ 

214 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์ ศสมช.
หมู่บ้าน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริการด้าน
สาธารณสุขให้ทั่วถึง 

16 หมู่บ้าน ๆละ  
7,500 บาท 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขได้
ทั่วถึง 

ส านักปลดั 

215 สนับสนุนการด าเนินงานของ
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (EMS) 

เพื่อให้การบริการ
ประชาชนไดร้วดเร็วและ
ปลอดภัย 

กิจกรรมหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
(EMS) 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

450,000 
 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการได้
รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216 ส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
โพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
การบริการด้าน
สาธารณสุขได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กิจกรรมการด าเนินงาน
ของกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.โพธ์ิหมาก

แข้ง 

250,000 
 

250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน
สาธารณสุขได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

217 พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัคร
สาธารณสุข ประจ าหมู่บ้าน 

เพื่อให้ความรู้ เพิ่ม
ศักยภาพ ของ อสม. 
ประจ าหมู่บ้าน 

ศึกษาดูงาน อบรมให้
ความรู ้

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

อสม. มสี่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม
ชุมชน 

ส านักปลดั 

218 จัดซื้อรถยนต์กู้ชีพ พร้อม
อุปกรณ ์

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย 

รถยนต์กู้ชีพ  
พร้อมอุปกรณ ์
จ านวน 1 คัน 

1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ 1,5๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

งานกู้ชีพกู้ภัยมี
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 

219 ก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชน เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนสวน
สุขภาพ 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

220 อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

-เพื่อตรวจคัดกรองกลุ่ม
เสี่ยงโรคต่างๆ 
-เพื่อให้ประชาชนได้
เข้าถึงการบริการด้าน
สาธารณสุข 
-เพื่อให้ความรู้ในการ
ปูองกันโรคต่างๆ 

อุดหนุนการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ

พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

คณะกรรมการหมู่บา้น 
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน

สาธารณสุขทั่วถึง 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

221 พัฒนาวัดส่งเสริมสุขภาพให้
มีลานกีฬาและสวนสุขภาพ
ในวัด 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อนและออก
ก าลังกาย 

จ านวน 4 แห่ง วัด
ราษฎร์บรูณะ วัด
สระแก้ว วัดดงชมภ ู
วัดโนนจ าปาทอง 
-ก่อสร้างลานกีฬา 
-จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย ฯ 

- - 60,000 60,000 120,000 จ านวนสวน
สุขภาพ 

ประชาชนไดม้ี
สถานท่ีพักผ่อน
และออกก าลังกาย 

กองช่าง 
ส านักปลดั 

222 ให้ความรู้แก่นักเรียนเพื่อ
ปูองกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และสามารถปูองกันการ
ตั้งครรภ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3 โรงเรียนในเขต  
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

นักเรียนมีความรู้
และสามารถ
ปูองกันการ
ตั้งครรภ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

ส านักปลดั 

223 ส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยมารดาและ
ทารก 

เพื่อส่งเสริมให้หญิงมี
ครรภ์ หญิงให้นมบุตร 
ได้รับความรูด้้านอาหาร
และโภชนาการ 

หญิงตั้งครรภ์ และเด็ก
อายุ 0-5 ปี จ านวน 
100 คน ในเขต อบต.
โพธิ์หมากแข้ง 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

หญิงมีครรภ์ หญิง
ให้นมบุตร ได้รับ
ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ 

ส านักปลดั 

224 จัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุอย่างรวดเร็ว 
และมีความปลอดภัย 

อุปกรณ์ในงานกู้ชีพกู้ภัย 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินงาน 

งานกู้ชีพกู้ภัยมี
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มความ
ปลอดภัย 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3   ส่งเสริมและพัฒนาภาคการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     ๒.๕ แผนงาน การเกษตร  แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

225 ลดต้นทุนการผลิต กิจกรรม
การอบรมการใช้ปุ๋ยตามคา่
วิเคราะหด์ินและการไถกลบ
ต่อซัง 

1.เกษตรกรมคีวามรู้
ด้านการลดต้นทุนและ
การไถกลบต่อซัง 
2.เกษตรกรมคีวามรู้
เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะหด์ิน 

เกษตรกร  
จ านวน 60 ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรมีความรู้
ด้านการลดต้นทุน
และการไถกลบต่อ
ซัง 

กอง
สวัสดิการฯ 

226 ผลิตสินค้าปลอดภัยสูต่ลาด
อาเซียนกิจกรรมอบรม 
การผลิตและการน าไปใช้เชื้อ
ไตรโครเดอรม์่า 

1.เกษตรกรมคีวามรู้
เรื่องไตรโครเดอร์ม่า 
2.เกษตรกรปลูกพืช
ปลอดภัยจากสารพิษ 

เกษตรกร  
จ านวน 60 ราย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรมีความรู้
เรื่องไตรโครเดอร์
ม่า 

กอง
สวัสดิการฯ 

227 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่
เกษตรกรเพื่อเสริมรายได ้
กิจกรรมอบรมขยายพันธุ์พืช 

เกษตรกรมีความรู้ในการ
ขยายพันธุ์พืช 
 

เกษตรกร  
จ านวน 60 ราย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรมีความรู้
ในการขยายพันธ์ุ

พืชเพิ่มขึ้น 

กอง
สวัสดิการฯ 

228 ปรับปรุงต่อเติมศูนยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ฝึกอบรมอาชีพต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

เพือ่ให้มีสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมอาชีพต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 

ปรับปรุงต่อเติม 
ขนาด กว้าง 5 ม.  

ยาว 15 ม. 

- - 150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ต าบลโพธิ์หมาก

แข้ง 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

229 ส่งเสริมการด าเนิน 
งานศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี
การเกษตรประจ าต าบลฯ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและอาชีพ
เสรมิเพิ่มรายได ้

ประชาชนในต าบล 
โพธิ์หมากแข้ง 
จ านวน 60 คน 

 
 

๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 ๑๐0,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรมีความรู้ 
มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและ 
อาชีพเสริมเพิม่
รายได ้

กอง
สวัสดิการฯ 

230 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
ตลาดกลาง 

เพื่อส่งเสริมการมีรายได้ 
มีที่จ าหน่ายสินค้าเกษตร
ในท้องถิ่น 
 

16  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนตลาดกลาง 

ประชาชนมีรายได้ 
และมีที่จ าหน่าย
สินค้าเกษตร 

กอง
สวัสดิการฯ 

231 ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงและ
ฝึกอบรมอาชีพต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

เพื่อให้มีสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมอาชีพต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 

1 แห่ง 
กว้าง 7 ม. ยาว 12 ม.

จ านวน 1 แห่ง 

350,000 - - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

มีสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ต าบลโพธิ์หมาก

แข้ง 

กองช่าง 

232 ขุดสระน้ าเพื่อการเกษตร ณ 
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า 
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้แนว
ทางการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ขนาด กว้าง  25 เมตร 
ยาว  40 เมตร  
ลึกเฉลีย่ 3 เมตร 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรในต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 
ได้รับความรู ้

กองช่าง 

233 ปรับปรุงโรงเรือนเพาะช า  
ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบลโพธิ์หมากแข้ง  

เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดความรู้แนว
ทางการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ขนาด กว้าง 6 เมตร  
ยาว 18  เมตร  

สูงเฉลี่ย 2.50 เมตร   

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกษตรกรในต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 
ได้รับความรู ้

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 
     ๓.๑ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

234 สนับสนุนการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นและการเลือกตั้งทุก
ระดับ 

-เพื่อสนับสนุน
ประชาธิปไตยในชุมชน  
-ประชาชนมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง ๓๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 5๐0,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีใช้สิทธิ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

ส านักปลดั 

235 สนับสนุนส่งเสริมการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การจัดท าแผนพัฒนา
และแผนชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

16 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจดัท า
แผนพัฒนา 

ส านักปลดั 

236 อบรมให้ความรู้ในการจัดท า
แผนชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้น า
และประชาชนในการ
จัดท าแผนชุมชน เพื่อ
พัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

16 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความรู้
ในการจัดท าแผน
ชุมชน  

ส านักปลดั 

237 ส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุขและการธ ารงไว้ซึ่ง
สถาบนัหลักของชาต ิ

-เพื่อส่งเสรมิความ
เข้มแข็งและสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการ
ปกปูองสถาบัน 
-จัดท าโครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
โครงการท าความดีถวาย
ในหลวง ฯลฯ 

16 หมู่บ้าน ๕00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

๓00,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการ
ปกปูองสถาบัน 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238 ส่งเสริมประชาธิปไตย สรา้ง
ความปรองดองและ
สมานฉันท์ในชุมชน 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชน 

16 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งและสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันท์ใน
ชุมชน 

ส านกัปลดั 

239 ส ารวจข้อมลูพื้นฐานของ
ต าบลโพธิ์หมากแข้งเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล 

เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาต าบล มี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน
และเป็นปจัจุบัน 

16 หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ส ารวจ 

การจัดท า
แผนพัฒนาต าบล 
มีข้อมูลที่ถกูต้อง 
ชัดเจนและเป็น

ปัจจุบัน 

ส านักปลดั 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 
     ๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

240 ส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายผู้ประสาน 
งานพลังแผ่นดิน 

เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งผู้ประสานงาน
พลังงานแผ่นดิน 

16 หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ชุมชนมีความ
สามัคคี และ

เข้มแข็ง 

ส านักปลดั 

 
 
 

- ๘1 - 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 
     ๓.๓ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  แนวทางการพัฒนา ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

241 สนับสนุนการด าเนินงาน
และกิจกรรมของ อปพร. 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
กิจกรรมและการ
ด าเนินงานของ  
อปพร. 

1 ศูนย ์ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนไดร้ับ
การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ส านักปลดั 

242 สนับสนุนการปูองกัน
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญต่างๆ 

เพื่อเป็นการปูองกันและ
ลดอุบัตเิหตุในช่วง
เทศกาลส าคัญให้กับ
ประชาชน 

กิจกรรมในช่วงเทศกาล
ส าคัญต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางในช่วง
เทศกาลส าคัญ
ต่างๆ 

ส านักปลดั 

243 ฝึกอบรมทบทวนความรู้
ให้แก่ อปพร. 

เพื่อทบทวนการ
ปฏิบัติงานของสมาชิก 
อปพร.ในต าบลโพธิ์
หมากแข้งให้มี
ประสิทธิภาพ 

สมาชิก อปพร.ต าบล
โพธิ์หมากแข้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน 
อปพร.ที่เข้าร่วม 

อปพร.มีการ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

244 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  เพื่อปูองกันปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ  

11 หมู่บ้าน 
- พื้นที่ท่ีเป็นจุดเสี่ยง  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของปัญหา
อาชญากรรมลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส านักปลดั 

 
 
 
 - ๘2 - 



 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบความเรียบร้อย 
     ๓.๔ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน  แนวทางการพัฒนา ด้านป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

245 ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อสนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ  

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ยาเสพตดิลดลง 

ปัญหายาเสพตดิ
ลดลง 

ส านักปลดั 

246 ฝึกอบรม บ าบัด ฟื้นฟู
เยาวชน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ตดิ
ยาเสพตดิ 

เพื่อบ าบัดฟื้นฟู สภาพ ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ท าให้กลุ่มเสี่ยง
ลดลง 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๘3 - 



 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา 
     ๔.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

247 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
วันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การปลูกพืชเศรษฐกิจ
หรือพืชพลังงานทดแทน
ให้กว้างขวางและจริงจัง 

ส านักงานจังหวัดบึงกาฬ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
งาน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
จังหวัดบึงกาฬ 

ส านักปลดั 

248 ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวของ
ต าบลให้เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

น้ าตกกินรี น้ าตกตาด
วิมานทิพย์ อ่างมโนราห์ 
ถ้ าฆ้อง วัดพระธาตภุู

ลังกา  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนกิจกรรม
ประชา 
สัมพันธ์ 

ส่งเสริมการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว
ของต าบลให้เป็น
การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

ส านักปลดั 

249 ส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว 

เพื่อส่งเสริมให้มกีารคัด
แยกขยะแตล่ะประเภท
บริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ของต าบล ให้มีความ
สะอาดเรียบร้อย 

แหล่งท่องเที่ยว 4 แห่ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง บริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
สะอาดเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

250 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

กิจกรรมประชาสมัพันธ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกิจกรรม
ประชา 
สัมพันธ์ 

ประชาชนสนใจมา
ท่องเที่ยวมากขึ้น 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4  ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวิถีอารยธรรมลุ่มน้ าโขง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการกีฬา 
     ๔.๓ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา ด้านการกีฬา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

251 ก่อสร้างหรือปรับปรุงสนาม
กีฬาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อให้ประชาชนมี
สถานท่ีแข่งขันกีฬา 
ประจ าต าบล 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนสนามกีฬา มีสถานท่ีรองรับ
การแข่งขันกีฬา
ในต าบล 

กอง
การศึกษาฯ 

252 จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน 
 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
อุปกรณ์เล่นกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

16  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนอุปกรณ์
กีฬา 

ประชาชนมี
อุปกรณ์เล่นกีฬา
ภายในหมู่บ้าน 

กอง
การศึกษาฯ 

253 จัดการแข่งขันกีฬาต าบล  เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
มีความสามัคคี มีน้ าใจ 

1  หน่วยงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีความ
สามัคคี มีน้ าใจ 

กอง
การศึกษาฯ 

254 อบรมให้ความรู้ด้านเทคนคิ
การเตะฟุตบอลอย่างมือ
อาชีพส าหรับเยาวชนใน 
เขตต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
เทคนิคการเตะฟุตบอล
อย่างมืออาชีพส าหรับ
เยาวชนในเขตต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

16  หมู่บ้าน 
  
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนมีความรู้
ด้านเทคนิคการ
เตะฟุตบอลอย่าง

มืออาชีพ 

กอง
การศึกษาฯ 

255 การแข่งขันกีฬาระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด และประเทศ 

เพื่อส่งเสริมการจัดการ 
แข่งขันกีฬาระดับต าบล 
อ าเภอ จังหวัด ประเทศ 
  

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เยาวชนได้
แสดงออกในการ
แข่งขันกีฬา 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ แผนงาน การเกษตร  แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

256 รณรงค์สร้างจติส านึกท่ีดีใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้
คงอยู่สืบไป 

16  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนรู้จักหวง
แหนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

257 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักถึงการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

16  หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนในต าบล
ให้ความในใจใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

258 สนับสนุนการส ารวจแนวเขต
ที่สาธารณะประโยชน์และ
การด าเนินการขอใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ 

เพื่อให้มีแนวเขตที่
สาธารณะประโยชน์และ
การด าเนินการขอใช้ที่
สาธารณะประโยชน์ 

16  หมู่บ้าน 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จ านวนหมู่บ้าน สามารถน าเขต
สาธารณะมา
บริหารจดัการให้
เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

259 สนับสนุนการก่อสรา้งถนน
แนวกันไฟรอบอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา 

เพื่อปูองกันปัญหาไฟปุา
บริเวณอุทยานแห่งชาติ 
ภูลังกา 

ระยะทาง 15 กม. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 พื้นที่แนวกันไฟ ประชาชนรู้จักหวง
แหนและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

260 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

เพื่อให้เข้าใจและเห็น
ความส าคญัของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

16  หมู่บ้าน 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 1๕0,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนเข้าใจ
และเห็นความ 

ส าคัญของ
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากร 

กอง
สวัสดิการ

ฯ 

261 ส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟูา
ประหยดัพลังงาน (LED) 

เพื่อประหยดัค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

ร่วมโครงการ 

ประหยดัค่าใช้จ่าย
ในครัวเรือน 

ส านักปลดั
กองช่าง 

262 การเพิ่มศักยภาพในชุมชน
สร้างจิตส านึกในการลดใช้
พลังงาน 

เพื่อพัฒนาให้ประชาชน
เข้าใจในเรื่องการ
อนุรักษ์และประหยดั
พลังงาน 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกิจกรรม ประชาชนมีความ
เข้าใจในเรื่องการ
อนุรักษ์และ
ประหยดัพลังงาน 

ส านักปลดั 

263 ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างพอเพียง 

เพื่อน าวัตถุดิบในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีความ
เข้าใจในการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชนส์ูงสุด 

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการฯ 
กองช่าง 

264 เตาเผาถ่าน 200 ลิตร  
แบบตั้ง 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

ร่วมโครงการ 

ประชาชนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได ้

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการฯ 
กองช่าง 

265 เตาอั้งโล่ (เตาประหยัดพลัง) เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ร่วมโครงการ 

ประชาชนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได ้

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการฯ 
กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวดั 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

266 จักรยานสบูน้ า 1.ประหยัดค่าไฟฟูา ใน
การสูบน้ า 
2.เพื่อใช้ออกก าลังกาย
ได ้

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี
ร่วมโครงการ 

ประชาชนสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนได ้

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการฯ 
กองช่าง 

267 การปลูกผักสวนครัวริมรั้ว
กินได ้

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ปลูกผักสวนครัวปลอด
สารพิษ 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือนท่ี

ร่วมโครงการ 

ประชาชนได้
รับประทานผัก
ปลอดสารพิษ 

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการฯ 
 

268 ส่งเสริมการปลูกปุาเพื่อ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ต าบลโพธิ์หมากแข้ง - 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่สีเขียว
เพิ่มขึ้น 

ประชาชน
ตระหนัก 
ถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
กอง

สวัสดิการ
ฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน  แนวทางการพัฒนา ด้านการแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

269 จัดหาที่ก าจัดขยะประจ า
ต าบลหรือสนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนในการก าจัด
ขยะที่ถูกวิธ ี

เพื่อเป็นการก าจดัขยะ
สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 

1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปริมาณขยะลดลง ขยะไดม้ีการก าจัด
อย่างถูกวิธี 

ส านักปลดั 

270 สนับสนุนการรณรงคส์ร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการคัดแยก
ขยะ 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

16  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะลดลง ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดีในการ
คัดแยกขยะ 

ส านักปลดั 

271 สนับสนุนการด าเนิน 
งานการคัดแยกขยะใน
ชุมชนต าบลโพธิ์หมากแข้ง 

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานคัดแยกขยะ
ให้เกิดประสิทธิภาพแก่
ประชาชน 

กลุ่มคัดแยกขยะใน
ชุมชนต าบลโพธ์ิหมาก

แข้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง ประชาชนไดม้ี
ความรู้ในการคดั
แยกขยะและมี
แหล่งรับซื้อขยะใน
ชุมชน  
 

ส านักปลดั 

272 ประกวดสิ่งประดิษฐ์จาก
ขยะรีไซเคลิ 

เพื่อลดปรมิาณขยะและ
การน าขยะ หรือของ
เหลือใช้ไปดดัแปลงให้
เกิดประโยชน์ก่อนน าไป
ก าจัด 

16  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะลดลง ลดปรมิาณขยะ ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

273 หน้าบ้านน่ามอง หมู่บ้าน
สะอาด 

 

เพื่อให้ชุมชนมีการ
จัดการดา้นสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนเองและ
บริหารจดัการขยะใน
ชุมชน 

16  หมู่บ้าน 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ปริมาณขยะลดลง ชุมชนมีการจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
และขยะมูลฝอย
ของชุมชน 

ส านักปลดั 

274 อบรมปลูกจติส านึกเด็กและ
เยาวชน ในการคัดแยกขยะ 

 

เพื่อส่งเสริมการด าเนิน 
งานคัดแยกขยะให้เกดิ
ประสิทธิภาพ 

16  หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปริมาณขยะลดลง ประชาชนไดม้ี
ความรู้ในการคดั
แยกขยะและมี
แหล่งรับซื้อขยะใน
ชุมชน  

ส านักปลดั 

275 ก่อสร้างระบบจัดการสิ่ง
ปฏิกูลเป็นปุย๋ 

เพื่อให้การก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลถูกสุขลักษณะ 
ตามหลักสุขาภิบาล 

จ านวน 1 แห่ง - - 400,000 400,000 400,000 การจัดการ 
สิ่งปฎิกูล 

มีระบบการก าจัด
สิ่งปฏิกูลที่ถูก
สุขลักษณะ ตาม
หลักสุขาภิบาล 

ส านักปลดั 

276 อบรมให้ความรู้ในการเลี้ยง
หนอนแมลงวันลาย 

เพื่อส่งเสริมการบริหาร
จัดการขยะอินทรีย์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

16  หมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 ปริมาณขยะลดลง การก าจัดอินทรยี์
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.๑ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

277 ส่งเสริม สนับสนุน  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการอนุรักษ ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คง
อยู่สืบไป 

16  หมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนหมู่บ้าน ประชาชนมีความ
สนใจและอนรุักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 

278 ส ารวจศึกษาแหล่งเรียนรู้
ต่างๆเช่น ปราชญ์ชาวบ้าน   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นฯลฯ  ใน
เขตต าบลโพธิ ์
หมากแข้ง 

เพื่อส ารวจศึกษาแหล่ง
เรียนรูต้่างๆเช่น ปราชญ์
ชาวบ้าน  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฯลฯ  ในเขต
พื้นที่ต าบลโพธ์ิหมาก
แข้ง 

แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  เช่น
ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละหรือ
จ านวนที่ส ารวจ 

อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 

279 วัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน สร้าง
ความสามัคคีของชุมชน 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ในศาสนสถาน 

16  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนวัดที่ร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน 
ศาสนสถาน 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.๒ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี และวัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

280 ส่งเสริมการอนุรักษ์งาน
ประเพณีวัฒนธรรมของ
ท้องถิน่  

เพื่อส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมธรรมอันดีงาม 
เช่น ประเพณีบญุบั้งไฟ
,ลอยกระทง,แข่งเรือ, 
แห่เทียนเข้าพรรษา,บุญ
มหาชาติฯลฯ 

16  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้ส่งเสรมิ
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 

281 จัดงานประเพณสีงกรานต ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
มีความตระหนักและ
อนุรักษ์ประเพณีไทย  

อบต.โพธ์ิหมากแข้ง  
ประชาชนและผู้สูงอายุ  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประชาชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ได้อนุรักษ์และสืบ
สานประเพณีอันดี
งาม 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  5  ส่งเสริมด้านการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุลและย่ังยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     ๖.๓ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ   แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมศาสนา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

282 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 
การด้านการศึกษาคณุธรรม
จริยธรรมแก่โรงเรียน 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
และจริยธรรมให้แก่
นักเรียน  

3  โรงเรยีน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

กอง
การศึกษาฯ 

283 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัด  
ฟังธรรมปฏิบตัิธรรมในวัน
พระ และวันส าคญัต่าง ๆ 

เพื่อปลูกฝังคณุธรรม
และจริยธรรมให้แก่
ประชาชน  

16  หมู่บ้าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีการ
ปฏิบัติอยู่ใน
ระเบียบวินยัมี
คุณธรรมจริยธรรม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

284 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การดูแลรักษา บูรณะ   
ศาสนะสถาน โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถุ ฯ ใน
เขตพื้นท่ีต าบลโพธิ์หมาก
แข้ง 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการดูแล
รักษา บูรณะ  ศาสนะ
สถาน โบราณสถาน   
โบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถฯุ 
ในท้องถิน 

ศาสนะสถาน
โบราณสถาน   

โบราณวัตถ ุ ศิลปวัตถุ 
และศลิปะกรรม ท้องถิ่น
ในเขตพื้นท่ีต าบลโพธิ์

หมากแข้ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละหรือ
จ านวนสถานท่ี 

ศาสนะสถาน 
โบราณสถาน   
โบราณวัตถ ุ ศิลป
วัตถุฯ ในท้องถิน 
ได้รับการดูแล
รักษาให้คงอยู่
สืบไป 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     ๗.๑ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดหา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

285 การปรับปรุงระบบวางผัง
เมือง การจัดท าแผนท่ีภาษี 
การส ารวจออกแบบการ
ควบคุมงานก่อสร้างฯ 

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

16  หมู่บ้าน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
 

286 จัดซื้อ ครุภณัฑ์ ในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนในต าบลโพธิ์
หมากแข้ง 

เพื่อให้มี เครื่องมือใน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
ให้บริการแก่ประชาชน
ในพื้นที่  

จัดซื้อ ครุภณัฑ์ ฯ ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความพร้อมและ
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองสวัสดิฯ 

287 ปรับปรุง ต่อเตมิ ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา ครุภณัฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อ ปรับปรุง ต่อเตมิ 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ให้
สามารถใช้งานได้ตาม 
ปกติทันต่อการบริการ
ประชาชน 
 
 

ปรับปรุง ต่อเตมิ 
ซ่อมแซม เครื่องมือ 
ยานพาหนะ อาคาร
ส านักงาน ห้องน้ า ฯ 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความพร้อมและ
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
การศึกษา 
กองสวัสดิฯ 

288 ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบ
บริเวณที่ท าการ  
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

เพื่อความปลอดภัย แก่
ทรัพย์สินของทาง
ราชการและเพื่อเป็น
แนวเขตที่ชัดเจน 
สวยงาม 

ก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 
869 เมตร สูง 2 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ 

อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาวของรั้ว มีความปลอดภัย 
แก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการและ
เพื่อเป็นแนวเขตท่ี
ชัดเจนสวยงาม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

289 จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
และภารกิจตา่งๆ  

จ านวน 1 คัน  900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความพร้อมและ
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 

290 จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) 

เพื่อใช้ในการอ่านข้อมูล
จากบัตรประจ าตัว
ประชาชนแทนการใช้
ส าเนาบตัรประจ าตัว
ประชาชน 

จ านวน 5 คัน  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ความพร้อมและ
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
การศกึษา 

กอง
สวัสดิการฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     ๗.๒ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา ด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

291 การพัฒนางานแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อให้องค์กรน าข้อมูล
ไปใช้ในการจัดเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่ ฯ  

อบรม พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี อบต.โพธ์ิ
หมากแข้ง 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง 

292 ส่งเสริม สนับสนุน ให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี ผู้น าท้องถิ่น 

๔๐0,000 
 

๔๐0,000 ๔๐0,000 
 

๔๐0,000 ๔๐0,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดเ้พิ่มพูน
ความรู้และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

กอง
การศกึษา 

กอง
สวัสดิการฯ 

293 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
บุคลากร 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ี  

อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดเ้พิ่มพูน
ความรู้และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้ 

ส านักปลดั 

294 ฝึกอบรมบุคลากรในการ
จัดท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการและการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิราชการ  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

บุคลากรไดเ้พิ่มพูน
ความรู้และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

295 อบรมจรยิธรรม การรักษา
วินัย และความโปร่งใสใน
การท างาน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดความโปร่งใส
ในการท างาน 

ส านกัปลดั 

296 ส่งเสริมการออกก าลังกายใน
ที่ท างาน 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาพท่ี
ดีให้แก่พนักงาน 
เจ้าหน้าท่ีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ี 
อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สร้างเสริมสุขภาพ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  6  การรักษาความสงบ ความม่ันคง และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
          ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
     ๗.๓ แผนงาน บริหารงานทั่วไป  แนวทางการพัฒนา ด้านการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อบริการประชาชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
ที่

รับผิดชอบ 

 2561 
(บาท) 

256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

297 ออกให้บริการประชาชน
นอกพ้ืนท่ี (อบต.สัญจร) 

เพื่อให้บริการประชาชน
นอกพ้ืนท่ี 

16  หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละหรือ
จ านวนประชาชน

ที่มาใช้บริการ 

อบต.ได้อ านวย
ความสะดวกให้กับ
ประชาชนนอก
สถานท่ี 

ส านักปลดั 

298 สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่าย Internet ในการ
ให้บริการประชาชน 
 

เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เนต็แก่
ประชาชนในการรับ
ข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจในการใช้

บริการ 

ประชาชนไดร้ับ
ข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

299 ปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณ
รอบส านักงานและตามแนว
เส้นทางจราจร อบต.โพธิ์
หมากแข้ง 

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพ
ให้สวยงาม เป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจแก่
ประชาชนท่ีเข้ามาตดิต่อ
ราชการ 

ปรับปรุงทัศนียภาพ 
รอบส านักงานและ

เส้นทางจราจร  อบต.
โพธิ์หมากแข้ง ระยะทาง  

700 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมา
ติดต่อราชการ 

อบต. มีสถานท่ี 
รองรับประชาชน
ที่มาติดต่อ 
ราชการ 

กองช่าง 

300 สถานท่ีท างานน่าอยู่       
น่าท างาน (๕ ส) 

-เพื่อสร้างบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานให้ดีขึ้น 
-สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว 
และประหยดัทรัพยากร 

อบต.โพธ์ิหมากแข้ง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 

สิ่งแวดล้อมใน
สถานท่ีท างานให้ดี
ขึ้น การปฏิบัติงาน
ได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว  

ส านักปลดั 
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