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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”และ“แผนพัฒนา
สามปี”โดยให้จัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น” แทน โดยให้เริ่มจัดท า “แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีฉบับแรกเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท างบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เป็นต้นไป 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนา
อ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนอันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับนี้ จะได้ใช้เป็นแนวทางการจดัท างบประมาณประจ าปีและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสว่นต าบลโพนทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.22556611--22556655))          องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองโพนทอง 
 

 
ส่วนท่ี 1 

 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
1. สภาพทั่วไป 

ท่ีต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองชัยภูมิ ห่างจาก
อ าเภอไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 (ถนนสายชัยภูมิ-บัวใหญ่ ) เป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร  
ต าบลโพนทองมีเนื้อที่ประมาณ  52.45ตารางกิโลเมตร  หรือ  32,784 ไร่ 

    2.  ภูมิประเทศ 
สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารโพนทอง  พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงพื้นท่ีทิศ 

เหนือมีลักษณะเป็นภูเขาและท่ีราบสูง มีล าห้วยประทาวไหลผ่าน ลักษณะของดินทางทิศเหนือขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนทอง โดยท่ัวไปมีลักษณะดินปนทราย และเหมาะส าหรับไม้ผลยืนต้น ทางตอนใต้ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีลักษณะดินบางแห่งเป็นดินเหนียวอุ้มน้ าได้ดี และบางแห่งเป็นดินปนทราย 
3.  เขตการปกครอง   และจ านวนประชากร  
  ต าบลโพนทอง  เป็น 1 ใน 18 ต าบลในเขตปกครองอ าเภอเมืองชัยภูมิ  มีการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  12  หมู่บ้าน  ซึ่งมีพื้นท่ีในส่วนท่ีรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง    

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชื่อผู้น า 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านใหม่พัฒนา 535 580 1,115 711 นายอดุลย์  วงษ์ชู 

2 บ้านโพนทอง 496 590 1,086 527 นายชัยวัชร  ไพศาลฤทธ์ิ 
3 บ้านนางเม้ง 488 541 1,029 419 นายณรงค์  ตาปราบ 
4 บ้านหนองหญ้ารังกา 513 573 1,086 461 นางอารยา  จันปุ่ม 
5 บ้านสร้างแว้ 77 91 168 66 นางสาวหนูกัน รักหินลาด 
6 บ้านซับพระไวย์ 245 263 508 221 นายสุพล  ทางชัยภูมิ 
7 บ้านโนนม่วง 307 316 623 231 นางสาริกาพิมาลัย 
8 บ้านซับม่วง 130 126 256 96 นายไกรยุทธ  บ ารุงสุข 
9 บ้านหนองหญ้ารังกา 446 492 938 406 นางพรรณีรัตนวิจิตร 
10 บ้านหนองหญ้ารังกา 413 392 805 357 นายสมบัติ  ลองจ านงค์ 

11 บ้านนางเม้ง 313 343 656 273 นายไพรวรรณ  ธงภักด์ิ 

12 บ้านโพนทอง 346 445 791 259 นายสาธิต   พงษ์ถาวร 
รวม 4,309 4,752 9,061 4,027  

  
ประชากรทัง้สิ้น   9,061คน  แยกเป็นชาย  4,309คน    หญิง  4,752  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   290 คน / ตาราง
กิโลเมตร   (ข้อมูล  ณ   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย) 
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แผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.22556611--22556655))          องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองโพนทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.  อาณาเขต   ต าบลโพนทอง   มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีการปกครองท้องถิ่น   ดังนี้   
   ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลบ้านเล่าและต าบลนาเสียว 
   ทิศใต้  ติดต่อ ต าบลบุ่งคล้า 
   ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลกุดตุ้มและต าบลห้วยบง 
   ทิศตะวันตก ติดต่อ ต าบลบ้านเล่า  และเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
 
 
 
 
 
 
5.  สภาพทางเศรษฐกิจ  

5.1  อาชีพประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลโพนทองประกอบอาชีพในภาคเกษตรเป็นหลักและมีอาชีพ
รอง  คือ การท าไร่  ค้าขาย รับราชการ  และอาชีพอื่นๆ   

5.2  หน่วยธุรกิจในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบล 

จากส่ีแยกมา  700  ม. 

อบต. โพนทอง 

ไปอ าเภอแกง้คร้อ 

แผนท่ีพอสงัเขปอบต. โพนทอง 

ต าบลหว้ยบง 

ต าบลนาเสียว 

ต าบลกุดตุม้ 

ต าบลโพนทอง 

ต าบลบา้นเล่า 

ต าบลรอบเมือง 

N
 

ส่ีแยกโรงตม้ 

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  201 
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-  ปั้มน้ ามัน                5    แห่ง 
-  โรงสีข้าว                                 12   แห่ง 
-  สหกรณ์การเกษตรล าปะทาว          1    แห่ง 
-  ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค       1    แห่ง 
-  ส านักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิต           1    แห่ง 
-  สถานีวิทยุกระจายเสียง F.M.ตชด.    1    แห่ง 

6.  สภาพสังคม 
  การศึกษาโรงเรียนมีจ านวน  5  แห่ง  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 โดยเปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาล  ถึง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6   

-  โรงเรียนอนุบาล               1 แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            3  แห่ง  
-  ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล       1  แห่ง 
-ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลโพนทอง   1  แห่ง 

7.  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด/ส านักสงฆ์    จ านวน  8/4  แห่ง 

8.  สาธารณสุข 
-     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน  1  แห่ง 
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ าร้อยละ 100 
- จ านวนสมาชิก อสม.  จ านวน  249 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทุนทางสังคม แหล่งเรียนรู้ แหล่งประโยชน์ ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
ข้อมูล หมู่/จ านวน รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 120 237 185 228 31 79 107 32 191 127 90 187 1,614 
เบาหวาน 10 46 46 58 6 6 17 9 14 9 9 19 249 
ความดันโลหิตสูง 11 36 27 21 1 7 7 5 16 16 8 24 179 
เบาหวานและความ
ดันโลหิตสูง 

4 13 19 18 2 3 6 4 7 4 10 10 106 

ไต    1  2       3 
ไตวาย   1          1 
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หัวใจ   1  1    1    3 
มะเร็ง 1 2 1      1 1   6 
หอบหืด 1  2 1   1  1    6 
ภูมิแพ้ 2 1 1 2 1  1 1  2  1 12 
อัมพาต 3 2 2 2  1 1   1 2 1 15 
คนพิการท้ังหมดอายุ 12 18 27 19 2 17 28 7 26 10 12 34 212 
ผู้ป่วยอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

11 53 5 8 1 13 13 4 27 6 7 10 158 

ป่วยอยู่กับบ้านไป
ไหนมาไหนไม่ได้ 

9 50 3 7 1 13 12 4 23 5 4 6 137 

ผู้ป่วยติดเตียง 2 3 2 1   1  4 1 3 4 21 
อสม. 23 42 29 29 7 9 21 10 24 19 17 19 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  อปพร. ต าบล 12 หมู่บ้าน จ านวน    208  คน 

10.  การบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคมต าบลโพนทองมีการคมนาคมทางบก  เส้นทางคมนาคมระหว่าง  
อ าเภอและจังหวัด เป็นทางลาดยาง บนถนนชัยภูมิ – บัวใหญ่  ตามทางหลวงหมายเลข  202 ท าให้การติดต่อ
ระหว่างอ าเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย  ส่วนการคมนาคมจากต าบล หมู่บ้าน      ส่วนใหญ่เป็นทางถนน
คอนกรีต  และลาดยาง  สามารถใช้ในการติดต่อคมนาคมอย่างสะดวก     
 การไฟฟ้า ในเขตอ าเภอองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน 
แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน และยังขาดไฟฟ้าโครงการพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง ท้ัง12 หมู่บ้าน 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าน้ า ล าห้วย    3  สาย  -  บึง หนองและอื่นๆ  4  แห่ง 
11. ศักยภาพในต าบล 

 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
จ านวนบุคลากร  จ านวน     60      คน 
 -  พนักงานส่วนต าบล จ านวน   16     คน 

  -  ลูกจ้างประจ า  จ านวน    1     คน 
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 -  พนักงานจ้าง  จ านวน   32     คน 
 -  พนักงานครู               จ านวน   11    คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัด จ านวน   22     คน 
ต าแหน่งในกองคลัง จ านวน      6       คน 
ต าแหน่งในกองช่าง              จ านวน      7       คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา จ านวน      21      คน 
ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา                     จ านวน 3      คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา        จ านวน     23    คน 
ปริญญาตรี                        จ านวน25    คน 
ปริญญาโท                        จ านวน5    คน 
 
 
 
 
 
 

 
 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง(ประจ างบประมาณ 2559 ) 

หมวดภาษีอากร                                                342,000  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต                 292,100  บาท                
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                    250,000  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                           51,000  บาท   
หมวดภาษีจัดสรร                       17,840,500  บาท    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป                                         12,000   บาท       

 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นท่ี  ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาต าบล   

มีพื้นท่ีและหนองใหญ่ซึง่เป็นหนองน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเหมาะส าหรับในการพัฒนาปรับปรุงให้
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว มีเนื้อท่ีประมาณ 155 ไร่เศษ หากได้รับการปรับปรุงขุดลอกสามารถใช้เป็นสถานท่ี
พักผ่อน หย่อนใจ และเป็นศูนย์กลางในการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมพืน้บ้านอันดีงามของต าบล เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทงและบุญบั้งไฟ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  งานจักสาน  ส่ิงทอ  การแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร  เป็นต้น   
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ส่วนท่ี 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557– 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนทอง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง รายละเอียด 
ดังนี ้
 
 ปีงบประมาณ 2557 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้  27,169,660   บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้  27,169,660    บาท 
 รายรับจริง                32,445,615.93  บาท  
 รายจ่ายจริงบาท         23,406,244.87  บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้    30,604,100 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    30,604,100  บาท 
 รายรับจริง                   32,019,722.94   บาท  
 รายจ่ายจริง                  26,573,640.55  บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้   30,775,600 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้   30775,600  บาท 
 รายรับจริง                  31,940,963.38 บาท  
 รายจ่ายจริง                 28,062,217.48 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้   57,522,612 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    57,522,612 บาท 
 รายรับจริง                    54,990,899.26 บาท 
 รายจ่ายจริง                   47,474,008.38 บาท 
 
           ปีงบประมาณ 2561 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้   57,522,612 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    57,522,612 บาท 
 รายรับจริง                    59,477,260.64 บาท 
 รายจ่ายจริง                   46,941,952.49 บาท 
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 ปีงบประมาณ 2562 
 ต้ังงบประมาณรายรับไว้   59,449,477 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    59,447,477 บาท 
 รายรับจริง                           -       บาท 
 รายจ่ายจริง                          -      บาท 
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ส่วนท่ี 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ท่ี 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อป ี
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉล่ียร้อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉล่ียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบนัทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน 
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 3.การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างท่ัวถึง 
 4.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5.การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
     (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 

          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
  “ เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม  เป็นแหล่งผลิตอาหาร
พลังงานทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน “ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดชัยภูม ิ(พ.ศ. 2560 -2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ   

 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 
                                 “ ต าบลสุขภาวะ  โปร่งใสการพัฒนา 
                                ล  าค่าเกษตรอินทรีย์   สู่วิถีวัฒนธรรม 
                             ผู้น าการมีส่วนร่วม   เป็นเลิศทางการศึกษา  
                           น าพาเศรษฐกิจพอเพียง  แหล่งเรียนรู้สู่สากล  

 
 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

          2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
          3.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   
          4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม   

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 

          
 
 
 
          2.3 ตัวชี วัด 

1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานท่ีดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

          2.4 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
3.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
4.โครงการวางท่อระบายน้ าพร้อมฝาปิด 
5.โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน้ าอุปโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 

ฯลฯ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

2. ส่งเสริมกลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม อสม.จัดอบรมเพ่ิมความรู้
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 

 

กลุ่มอาชีพ 
3. โครงการปลูกข้าวปลอดสารพิษ                                                                                                                                            
4.ทัศนะศึกษา ดูงาน ต าบลโพนทอง    
5. อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้  
6. โครงการปล่อยปลาในแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ 
7.โครงการจัดท าน้ าหมักสาร พด. 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ   

1. ค่าใช้จ่ายส าหรับการเลือกตั้ง 
2. อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างฯ 
3. สนับสนุนการบริหารงานบุคคลและ

ค่าตอบแทน 
4. เงินส ารองจ่าย 
5. สนับสนุน - ค่าใช้สอย ,ค่าวัสดุ, ค่า

สาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์ 
6. จัดหาวัสดุ /ซ่อมแซม/ปรับปรุง วัสดุ 

ครุภัณฑ์ ต่างๆ 
7. โครงการปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรม   

1.ทุนการศึกษาเด็กนักเรียนนักศึกษา 
2. สนับสนุนอาหารกลางวัน   
3.ค่าวัสดุอาหารเสริมนม 
4.โครงการปรับภูมิทศัน์ ในโรงเรียนในสังกัดและ
โรงเรียนอนุบาล 
5. ค่าใช้จ่ายพัฒนาข้าราชการคร ู
6.ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนต าบลโพน
ทอง 
7. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)   
8. ค่าหนังสือเรียน 
9.ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน 
ฯลฯ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 1.อบรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนในต าบลโพนทอง 
2.อบรมจริยธรรมแก่เด็กเยาวชนในต าบลโพนทอง 
3.โครงการ อบต.ชวนชาวบ้านเลิกเหล้าและการพนัน 
4.โครงการลดอุบัติเหตุช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
5.ค่าจ้างเหมาบริการหน่วยกู้ชีพกู้ภัยต าบล 
6.งบฉุกเฉินอื่น ๆ 
7.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 
อบต.โพนทอง 
8.โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้ด้อยผู้ว่างงาน และผู้
ประสบปัญหาสังคม                                                                       
9.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุต าบลโพนทอง  

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ .โครงการบูรณาการรณรงคค์ัดแยกและการก าจัดขยะทั้ง 
12  หมู่บ้าน                                                           
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)     องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 

 

ส่ิงแวดล้อม  และยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว 2.โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ                                                                                                      
3.โครงการสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันในพ้ืนที่ อบต.โพนทอง                                                         
4.ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์                                                                                            
5.จัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่าพร้อมเครื่องมือ                                                                                      
6.ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนองน้ าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว                                                                                              
7.คลองสวยน้ าใสร่วมใจก าจัดวัชพืช                                                                                           
8.โครงการปลูกป่าชุมชน 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏบิัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

บริการชุมชนและสังคม                                 
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
อบจ. 

กองช่าง 
 

2 การพฒันาเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเศรษฐกจิ 
 
 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

ส านักปลัด,กอง
ช่าง 

3  การพฒันาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

ส านักปลัด ,  
กองคลงั,      
กองช่าง,กอง
การศึกษา 

4 การพฒันาด้านการศกึษา  ศาสนา  ประเพณี  และ
วฒันธรรม 

 บริการชุมชนและสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ส่วนการศึกษา กองการศึกษา 

5 การพฒันาด้านคณุภาพชีวติและสงัคม  บริการชุมชนและสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  แผนงานสังคมสงเคราะห์    
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   
แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานงบกลาง    

ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

6 การพฒันาทรัยพากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  บริการชุมชนและสังคม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  แผนงานการเกษตร 
แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ส านักปลัด 
หน่วยงานที่รับเงินอุดหนุน 

ส านักปลัด. กอง
ช่าง 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ จังหวดัชัยภูม ิ

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

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 
 
 

155 

 
 
 

101,461,606 

 
 
 

155 

 
 
 

105,333,606 

 
 
 

155 

 
 
 

106,433,606 

 
 
 

155 

 
 
 

106,433,606 

 
 
 

155 

 
 
 

106,433,606 

 
 
 

775 

 
 
 

526,096,030 

รวม 155 101,461,606 155 105,333,606 155 106,433,606 155 106,433,606 155 106,433,606 775 526,096,030 

2. การพัฒนา
เศรษฐกจิตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 
- แผนงานการเกษตร 

 
 
 

53 

 
 
 

13,626,000 

 
 
 

53 

 
 
 

13,626,000 

 
 
 

53 

 
 
 

13,626,000 

 
 
 

53 

 
 
 

13,626,000 

 
 
 

53 

 
 
 

13,626,000 

 
 
 

265 

 
 
 

68,130,000 

รวม 53 13,626,000 53 13,626,000 53 13,626,000 53 13,626,000 53 13,626,000 265 68,130,000 

3. การพัฒนาด้าน
การเมอืงและการ
บริหารจัดการ 
- แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

 
 
 

99 

 
 
 

18,842,000 

 
 
 

99 

 
 
 

19,162,000 

 
 
 

99 

 
 
 

19,162,000 

 
 
 

99 

 
 
 

19,162,000 

 
 
 

99 

 
 
 

19,162,000 

 
 
 

495 

 
 
 

95,490,000 

รวม 99 18,842,000 99 19,162,000 99 19,162,000 99 19,162,000 99 19,162,000 495 95,490,000 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4.การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณ ี และ
วฒันธรรม 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 

 
 
 
 

24 
5 

 
 
 
 

4,330,917 
460,000 

 
 
 
 

24 
5 

 
 
 
 

4,330,917 
460,000 

 
 
 
 

25 
5 

 
 
 
 

4,630,917 
460,000 

 
 
 
 

25 
5 

 
 
 
 

4,630,917 
460,000 

 
 
 
 

25 
5 

 
 
 
 

4,630,917 
460,000 

 
 
 
 

123 
25 

 
 
 
 

22,554,585 
2,300,000 

รวม 29 4,790,917 29 4,790,917 30 5,090,917 30 5,090,917 30 5,090,917 148 24,854,585 

5.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติและ
สังคม 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์    
-แผนงานสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน        
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานงบกลาง 

 
 
 

8 
 

4 
 

13 
14 

 
 
 

430,000 
 

76,000 
 

946,000 
23,964,568 

 
 
 

8 
 

4 
 

13 
14 

 
 
 

430,000 
 

76,000 
 

946,000 
23,964,568 

 
 
 
8 
 
4 
 

13 
14 

 
 
 

430,000 
 

76,000 
 

996,000 
23,964,568 

 
 
 
8 
 
4 
 

13 
14 

 
 
 

430,000 
 

76,000 
 

996,000 
23,964,568 

 
 
 
8 
 
4 
 

13 
14 

 
 
 

430,000 
 

76,000 
 

996,000 
23,964,568 

 
 
 

40 
 

20 
 

65 
70 

 
 
 

2,150,000 
 

380,000 
 

4,880,000 
119,822,840 

รวม 39 25,416,568 39 25,416,568 39 25,416,568 39 25,416,568 39 25,416,568 195 127,082,840 

6.การพัฒนาทรัยพา
กรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
-แผนงานการเกษตร 

 
 
 

7 

 
 
 

80,000 

 
 
 

7 

 
 
 

100,000 

 
 
 
7 

 
 
 

100,000 

 
 
 
7 

 
 
 

100,000 

 
 
 
7 

 
 
 

100,000 

 
 
 
35 

 
 
 

480,000 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

6.การพัฒนาทรัยพา
กรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 
-แผนงานการเกษตร 

 
 
 

5 
 

4 
 
 
 

14 

 
 
 

430,000 
 

15,700,000 
 
 
 

480,000 

 
 
 

5 
 

4 
 
 
 

14 
 

 
 
 

300,000 
 

15,700,000 
 
 
 

480,000 

 
 
 
5 
 
4 
 

 
 

14 

 
 
 

300,000 
 

15,700,000 
 
 
 

480,000 

 
 
 
5 
 
4 
 

 
 

14 

 
 
 

300,000 
 

15,700,000 
 
 
 

480,000 

 
 
 

5 
 

4 
 

 
 

14 

 
 
 

300,000 
 

15,700,000 
 
 
 

480,000 

 
 
 
25 
 
24 

 
 
70 

 
 
 

1,630,000 
 

78,500,000 
 
 

 
2,400,000 

รวม 30 16,690,000 30 16,280,000 30 16,280,000 30 16,280,000 30 16,280,000 150 81,810,000 

7.บัญชีครุภณัฑ์ 42 7,357,700 42 11,183,650 42 10,520,100 42 7,095,100 42 7,095,100 210 43,251,650 
รวม 42 7,357,700 42 11,183,650 42 10,520,100 42 7,095,100 42 7,095,100 210 43,251,650 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิที ่6  
การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูยก์ลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่1            
1 ก่อสร้างรางระบายน ้า/

ท่อระบายน ้าในหมู่บา้น  
เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 
 

หมู่ท่ี 1 บา้นใหม่
พฒันา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 
 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 
 

กองช่าง 

2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงต่อ
เติมระบบน ้าประปา
หมู่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ด่ืมน ้ าใชทุ้กุกครัวเรือน 

หมู่ท่ี 1 บา้นใหม่
พฒันา 

 
 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่1            
3 ก่อสร้างถนน คสล. ใน

หมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยร้านก๋วยเต๋ียว
ไก่มะระ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร 

หมู่ท่ี 1 บา้นใหม่
พฒันา 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่2            
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ภายในหมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลาดยางสาย
กลางบา้น  ถึง  เขต

หมู่ 12 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลาดยางปาก
ทางเขา้วดัทุ่งสว่าง 

หมู่ท่ี 2 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลาดยางภายใน
หมู่บา้น  หมู่ท่ี 2 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลาดยางรอบ
หมู่บา้น  หมู่ท่ี 2 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนน คสล.หมู่ท่ี 2-
12 จากบา้นนาย 
ปรีชา บุตรศรี – 
หนองสระ  

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
1 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ

ระบายน ้าในหมู่บา้น  
เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ภายในบา้นนางเมง้
หมู่ท่ี 3 ทั้งหมด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 ถนน คสล .ภายใน 
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนางเมง้ ถึง 
ซบัพระไวย ์

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ทุกสายในหมู่บา้น
นางเมง้  หมู่ท่ี 3 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ลานออกก าลงักายพร้อม
เคร่ืองออกก าลงักาย
ประจ าหมู่บา้น 

คนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงมีท่ีออก
ก าลงักายประจ า
หมู่บา้น 

ลานวดับา้นนางเมง้  
หมู่ท่ี 3 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 245 ครัวเรือน คนในชุมชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงมีท่ีออก
ก าลงักายประจ า
หมู่บา้น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
5 ถนน คสล .ภายใน 

หมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายหนา้บา้นนาย
สุริยะ ชูเดช ถึง 

ประตูวดัเพชรพิบลู
บา้นนางเมง้   
หมู่ท่ี 3 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
หมอ้แปลง 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

บา้นนางเมง้หมู่ท่ี 3 
และหมู่ท่ี 11 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่4           
1 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นครูชยัวาล 
ศรีจ าปา ถึง บา้น
นายถาวร จ าพนัธ ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนางพนัธุ์ 
ศรีวงษช์ยั ถึง บา้น
นางบุญ โสโพธ์ิ

ทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต ่าในหมู่บา้น

จ านวน 2 ตน้ จาก
บา้นนายเล็ก หลกั
สูงเนิน ถึง บา้นนาย

พา ชิดนอ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

4 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

บริเวณรอบสระวดั
หนองคู หมู่ท่ี 4 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

สายโนนสาวเอ ้ถึง 
ท่าตะคู ถึง โคกบา้น

ไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
6 ขยายเขตน ้าประปา 

หมู่ท่ี 4 
เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม
น ้ าใชทุ้กุกครัวเรือน 

จากอู่ดีเลิศ ถึง บา้น
นายรังสิต ดงัโพน

ทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

7 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

นานางแจ่มใส ยิม้
เสง่ียม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตร จากตน้
ทางนานายสมจิต ดงั
โพนทอง ถึงนางบุญ
กอง ศรีวงษช์ยั  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากตน้ทางนานาย
สมจิต ดงัโพนทอง 
ถึงนางบุญกอง ศรี

วงษช์ยั 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

9 ถนน ค.ส.ล. สายหว้ย
นา บา้นหนองหญา้รัง
กา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายห้วยนา บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่

ท่ี 4,9 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่5           
1 ปรับปรุง

ถนนลาดยางเขา้
หมู่บา้น หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนสายบา้นหนอง
หญา้รังกาถึงบา้น

สร้างแว ้

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 ลานกิจกรรมพร้อม
เคร่ืองออกก าลงักาย
ประจ าหมู่บา้น หมู่
ท่ี 5 

มีสถานท่ีในการออกก าลงั
กาย 

หนา้ศนูยก์ารเรียนรู้
บา้นสร้างแว ้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ  70 ของ
ผู ้ท่ีออกก าลงั
กายมีสุขภาพ
แข็งแรงข้ึน 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง มี
สถานท่ีออกก าลงั
กาย 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ภายในหมู่บา้นทุก
สาย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นรอบหมู่บา้น 
หมู่ท่ี 5 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายรอบหมู่บา้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

เส้นสร้างแวท้างทิศ
ใตเ้ช่ือมต่อทาง

หลวงหนองหญา้รัง
กา ถึง ยางบง ยาว 

1.5 กม. 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

 



27 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่5           
6 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า

ใชทุ้กครัวเรือน 
จากสร้างแว ้ถึง 
บา้นอาจารยเ์รณู 
ยาว 500 เมตร 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

7 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือน 

จากสร้างแว ้ทางทิศ
ใต ้ถึง ทางแยก

หนองหญา้รังกา ถึง 
ยางบง ยาว 1.5 กม. 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 
 

กองช่าง 

8 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากสร้างแวท้างทิศ
ตะวนัออก ถึง ห้วย
บงเหนือ ยาว 1 กม. 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
1 ถนน คสล .ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนซบัพระไวยคุ์ม้
นาทราย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 6 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนซบัพระไวย ์ถึง 
ซบัม่วง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

3 เคร่ืองสูบน ้าดว้ย
พลงัไฟฟ้าอ่างหิน
ลบัมีดซบัพระไวย ์

เพ่ือให้มีน ้ าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

เคร่ืองสูบน ้าดว้ย
พลงัไฟฟ้าอ่างหิน
ลบัมีดซบัพระไวย ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีน ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้มีน ้ าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

รอบหมู่บา้นซบั
พระไวย ์

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ซบัพระไวย ์ถึง ซบั
ม่วง 2 กม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
1 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ถนนสายโนนม่วง
จากนานายวีรพจน์  
พิกุล  ถึง  หนา้วดั
โนนม่วง  พร้อม
ลาดยางแอสฟัต
ติกส์ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นโนนม่วง  
ถึง  บา้นโนนแดง
ต าบลบุ่งคลา้ 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนายเอก
ฤทธ์ิ ถึง  บา้นผอื  
หมู่ท่ี  16  ต าบลกุด
ตุม้  ระยะทางยาว  
1,500 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
4 ขยายเขตประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม

น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 
จากบา้นนายธีรพงษ ์ 
ประสานเนตร  ถึง
หนา้บา้นนางเพญ็
ประภา  จงกล 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

600,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนน  คสล. หมู่ท่ี 7  
เขา้หนองผหีลอก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นโนนม่วง
ไปล าประทาว 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
7 ก่อสร้างถนน คสล .

ภายในหมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ขา้งบา้นนางธนกร  
เล้ียงศิริเพญ็  ตลอด
แนว  ถึง  สระ
หนองไมต้าย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างถนน คสล .
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากทางแยกโนนกก
จิก  ถึง  วดัโนนม่วง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

9 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายล าปะทาว  ถึง  
หนองสองหอ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

10 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลูกรัง - หิน
คลุก ทุกสายรอบ
หมู่บา้น หมู่ท่ี 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
11 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ยกร่องพนูดินจาก
นาหมอสมหวงั  ใจ
สงบ ถึงชีลอง (ล า
ปะทาว - ชีลอง) 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ถนนลูกรัง -หินคลุก เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลูกรัง - หิน
คลุก สายติดต่อเขต
เทศบาลลงไปหนอง
อีตูล้  าห้วยชีลอง 
ถนนลูกรัง ยกร่อง 
กวา้ง 400 เมตร ยาว 
800 เมตร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาย
สังวาลย ์ ถึง  หนา้
บา้นนางฮอง  สิทธิ
วงค ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

14 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาย
พิชิต  ตั้งใจ  ถึง  
หนา้บา้น คุณครูบุญ
โฮม  ชูสกุล 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
15 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ

ระบายน ้าในหมู่บา้น  
เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ก่อสร้างรางระบาย
น ้าในหมู่บา้นโนน
ม่วงหมู่ท่ี 7 จากส่ี
แยกบา้นนายบุญชู 
สุนนท ์ ถึง  สาม
แยกบา้นนางร า

พรรณ  ชุมตรีนอก  
ระยะทาง 200 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

16 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ
ระบายน ้าในหมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้น
นางสาวกองจิตร  
สิทธิวงค ์ ถึง  ป้าย
หมู่บา้นโนนม่วง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ
ระบายน ้าในหมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนางสาว
ทนัณภทัร์  แตง
ชยัภูมิ  ตลอดแนว
ถึง  หนา้บา้นนาง
กองแกว้  ชยั
นรินทร์ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
18 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ

ระบายน ้าในหมู่บา้น  
เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนายอุทิศ  
สายศรี  ตลอดแนว  
ถึง  หนา้บา้นนางนง
ลกัษณ์  คลงัจตุัรัส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

19 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าแสง
จนัทร์แรงสูงหมู่ท่ี 7 
จากบา้นนายฉตัรชยั  
สุนนท ์ ถึง  โนนคอก

ววั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

20 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากบา้นนางรันดร  
ไขขา้งพลู  ไปถึงบา้น

นางเพญ็ประภา  
จงกล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมถนน
คอนกรีตสายโนนม่วง –
วดัโนนม่วง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนคอนกรีตสาย
โนนม่วง –วดัโนน
ม่วง ระยะทาง 1,000 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า

จากโนนกระยอม ถึงบา้น
นายอิทธิพล  นาชยัภูมิ  
 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
โนนกระยอม ถึง
บา้นนายอิทธิพล  
นาชยัภูมิ ระยะทาง 
200 เมตร (เพ่ิมเติม) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบา้นนางนิตยา พรมณี  
ถึงบา้นนางเพญ็ประภา  
จงกล  

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บา้นนางนิตยา พร
มณี ถึงบา้นนางเพญ็
ประภา  จงกล  
ระยะทาง 200 เมตร 
(เพ่ิมเติม) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
1 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

ภายในหมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สาย 

201 ถึง บา้นซบัม่วง 

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนลาดยาง  หมู่ท่ี 
8 บา้นซบัม่วง ถึง ภู

แฝก 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

5,000,000 
 

ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

หนา้บา้นนาง
สมหวงั ค าศรี ถึง 
บา้นนางวาสนา 

มณีวรรณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

4 ลงลูกรังถนนเพ่ือ
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ท่ีนานายแสงจนัทร์ 
ช่ืนนาเสียว ถึง นา
นายรุ่ง ร่ืนกล่ิน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

5 ถนนลูกรังลงสู่พ้ืนท่ี
การเกษตรภายในต าบล
โพนทอง 

เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 

ท่ีหนา้เมรุถึงม่วง
เงาะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
6 ถนนเพ่ือการเกษตร เพ่ือสะดวกในการขนถ่าย

ผลผลิตทางการเกษตร 
ถนนซบัม่วง ถึง 
ไทรงาม  เช่ือมเก้ิง

กอโจด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ
ระบายน ้าในหมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หนา้บา้นนายขนั
ทอง ไพศาลพนัธ์ 
ถึง บา้นนายสมบติั 

รัตนเนตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบายน ้า/ท่อ
ระบายน ้าในหมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาง
ส าอาง ใจบุญ ถึง 
บา้นนางเรียน ดงั

โพนทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

9 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากหลงัโรงเรียน
บา้นซบัม่วง ถึง ท่ี
นานายเลิศ ไทรงาม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

10 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากขา้งโรงเรียน
บา้นซบัม่วง ถึง 
แนวเขต ต าบลนา

เสียว 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่

ท่ี 8 
เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

หลงับา้นนายเสาร์ 
ถึง ท่ีนานายเด่นดวง 

ปีนประเสริฐ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่
ท่ี 8 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากนานางแสง
จนัทร์ ช่ืนนาเสียว 
ถึง ท่ีนานางสมภาร 

ชูเดช 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่
ท่ี 8 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากวดันอ้ย ถึง นา
นายสุทิน ดวงเงิน 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่
ท่ี 8 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากวดันอ้ย ถึง  นา
นายเช่ือม ไพศาล

วรรณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 ขยายเขตประปา
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

หลงัโรงเรียนบา้น
ซบัม่วง ถึง นานาย
คณิต พิงชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

 ซ่อมแซมถนนแอส
ฟัสทติ์ก 
คอนกรีต 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากน ้าประปา
กลางบา้นถึงศาลา
กลางบา้น ระยะทาง 

1,000 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
1 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนางหนู
แดง  ชูสกุล  ถึง  

บา้นนางส ารวย  จ้ิน
ชยัภูมิ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสีย
ออกนอกชุมชน
ท่ีสะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนางหอม
แพง  ดวงเงิน  ถึง  
บา้นนายล าพรรณ  

ยนืชีวี 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสีย
ออกนอกชุมชน
ท่ีสะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บา้น หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากนานางจูมสี  
สายศรี  ถึง  นานาย
สุวรรณ  คงสูงเนิน 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากฟาร์มหมนูาง
จนัศรี  มากทอง  ถึง  
ถนนลาดยางโนน
สาวเอ ้(เช่ือมต่อ

ของเก่า) 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
5 ก่อสร้างถนน คสล. 

ในหมู่บา้น  หมู่ท่ี 9 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากอู่ดีเลิศ  ถึง   นา
นายสุรัตน์  ทลูฤธ์ิ

ษา 

3,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

6 ขยายเขตไฟฟ้า  หมู่
ท่ี 9 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากนาพ่อเฉลิม  
บุญค าภาว ์ ถึง  บา้น
นางถวิล  สงวนศกัด์ิ 

4,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

7 ขยายเขตประปา หมู่
ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

จาก  หจก.กิตติ
พานิช  ถึง  โนน

สาวเอ ้

2,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

8 ถนนลูกรัง –หิน
คลุก  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากซอยโนนสาวเอ้
โฮมสเตล ์ ถึง  นา
นายพรมมา  กอง

จนัทร์ 

200,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

9 ถนนลูกรัง –หิน
คลุก  หมู่ท่ี 9 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากสนามแข่งรถ  
ถึง  นานางกุหลาบ  

ดงัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
1 ก่อสร้างถนน คสล. 

ในหมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนายโกวิทย ์ 
ถึง  บา้นนางสมคิด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างถนน คสล. 
ในหมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยหลงัโรงเรียน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หนา้บา้นนาง
กุหลาบ  ถึง  ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนางกองมี  
ศรีจ  าปา  ถึง  ศนูย์

การเรียนรู้ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

5 ถนนลูกรัง –หิน
คลุก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนาย
วชัรินทร์  สุดซอย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
6 ถนนลูกรัง –หิน

คลุก 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนาย
ไพฑูรย ์ลองจ านงค ์ 

จนสุดซอย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยหลงัโรงเรียน
เช่ือมกบัถนนเขา้

หมู่บา้น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนทุกสายของ  
หมู่ท่ี 10 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนนทุกสายของ  
หมู่ท่ี 10 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
10 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า

ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากหลงัโรงเรียน 
ถึง หลงัศนูยเ์ด็กเล็ก         

- จากบา้นนาย
ประภาส เสาวกลุ 
ถึง บา้นนายบุญส่ง            

- จากบา้นนายวิ
สิทธ์ อดัสูงเนิน ถึง 
ซอยตรงขา้มบา้น
นางสมฤดี กุญชร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

11 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากโบสถ ์ถึง บา้น
นายตรี ธงภกัด์ิ 500 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

12 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

จากนานาย
สมเกียรติ ชอสูง
เนิน ถึง นานางจนั
ทา เท่ียงธรรม 300 

เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
13 ถนน คสล .ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 10 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนนสายบวั
ใหญ่ ถึง ซอยไปวดั
หนองไผล่อ้ม ยาว 

500 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

14 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนายสมดี 
กองพิธี ถึง หนอง
ไข่ผ  า ยาว 800 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

15 ขยายเขตน ้าประปา 
จากบา้นนายไพร
ทรูย ์ลองจ านงค ์
บา้นนางสาย สีวิ
คาน  

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

เขตน ้าประปา 
จากบา้นนายไพร
ทรูย ์ลองจ านงค ์
บา้นนางสาย สีวิ
คาน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่11           
1 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาย 
วนัชยั  ศิริกุล  ถึง  
หนา้สามแยกบา้น
นางนิยมวรรณ 
ประดบัวงค์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้น     
นาง นิยมวรรณ    
ถึงหนา้บา้น นาง
สุภาพร บุญจิตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หลงัร้านอาหารพร
ทิพย ์ ถึง  สามแยก
ถนนหนา้บา้นนาง
สุภาพร  บุญจิตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

4 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หนา้บา้นนางเกศรา  
เหมืองจา  ถึง  หนา้
บา้นนายค ามุง  ถ่ิน

สมบรูณ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่11           
5 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หนา้บา้นนางผนิ  
พวงจนัทร์  ถึง  สาม
แยกหนา้บา้นนาง
สถิต  แกว้คอนไทย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

6 ขยายไฟแสงจนัทร์ เพ่ือให้มีแสงไฟฟ้าเพ่ิม
แสงสว่างมากข้ึน
ประชาชนจะไดม้องเห็น
ถนนหนทางชดัแจง้ข้ึน 

หนา้บา้นนางสุภา
พร  บุญจิต  ถึง  

ถนนหนา้บา้นนาย
วีรพนัธ์  เติมทรัพย ์

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนมีไฟ
แสงจนัทร์ใช้
เพ่ือเพ่ิมแสง
สว่าง 

เพ่ือให้มีแสงไฟฟ้า
เพ่ิมแสงสว่างมากข้ึน
ประชาชนจะได้
มองเห็นถนนหนทาง
ชดัแจง้ข้ึน 

กองช่าง 

7 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สามแยกห้องแถว
หนา้บา้นนางสถิต  
แกว้คอนไทย  ถึง  
นานางร าพรรณ  

ช านาญ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

หนา้บา้นนายไพ
รัตน์  ธงทอง  ถึง  
นานายสุโข  แกว้

คอนไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่11           
9 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี

เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

หนา้บา้นนายไพ
รัตน์  ธงทอง  ถึง  
นานายสุโข  แกว้

คอนไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

10 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยนานางสุทิน  
แกว้คอนไทย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

11 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สามแยกถนนโศก
ดินแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 ซ่อมแซมถนนลูกรัง เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

นานางอ านวย  จวง
เงิน  ถึง นานายทอง  

เติมผล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาง
นิยมวรรณ ประดบั
วงศถึ์งบา้นนาย
สังคม ธงทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่11           
14 ซ่อมแซมถนนลูกรัง 

 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

รอบหนองใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

15 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

หนา้บา้นนางเก็ด
ทอง ศรีนอก ถึง
หนา้บา้นนายไพร
รัตน์ ธงทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

16 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายโสกดินแดงถึง
นานายสุพจน์  สิงห์
วงศ ์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ถนน คสล .รอบอ่าง
เก็บน ้ าโสกดินแดง 
หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ถนน คสล .รอบอ่าง
เก็บน ้ าโสกดินแดง 
หมู่ท่ี 11 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หนองใหญ่ หมู่ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้าง
ถนนลาดยางรอบ
หนองใหญ่ หมู่ท่ี 11 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่11           
19 โครงการวางท่อ

ระบายน ้า คสล. หมู่
ท่ี 11 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายหนา้บา้นผูช่้วย
วนัชยัถึงล าคลอง
ประทาว หมู่ท่ี 11 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน



50 
 

ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
1 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ร่องระบายน ้ามีฝา 
เปิด - ปิด โครง

เหล็กจากหนา้บา้น
นางหนูถ ่า  ถึง  หนา้

บา้นนายจรูญ  
คุณธรรม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ร่องระบายน ้ามีฝา 
เปิด - ปิด โครง

เหล็กจากหนา้บา้น
นางแยม้  นน

ตรีรัตน์  ถึงหนา้
บา้นนางวราวลัย ์ 

ชาติอาสา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ร่องระบายน ้ามีฝา 
เปิด - ปิด โครง

เหล็กจากหนา้บา้น
นางค าเบา  ถึง  ศนูย์

สามวยั 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
4 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ร่องระบายน ้ามีฝา 
เปิด - ปิด โครง

เหล็กจากหนา้บา้น
จากหนา้บา้นนางค า
เบา  พงษถ์าวร  ถึง 
หนา้บา้นนายเฉลิม
พร  พงษถ์าวร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า   หมู่
ท่ี 12 จากหนา้บา้น
แม่ดวงจนัทร์  

ปรางคช์ยัภูมิ  ถึง  
บา้นนายวิรัตน์    ค  า

พนัธ์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

6 ขยายเขตไฟฟ้า   เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้าทุก
หมู่บา้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
7 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ร่องระบายน ้ามีฝา 
เปิด - ปิด โครง

เหล็กจากหนา้บา้น
นางชฏาพร  เล้ียว
ขวาไปถึงหนา้บา้น
นางแยม้  นนตีรัตน์ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นแม่ค า
เบา พงษถ์าวร ถึง 
บา้นนางกลัยาณี 
เกิดบา้นกอก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาง
ส ารอง เพียงชยัภูมิ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

10 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ซอยบา้นนางประ
ทุมทอง ฝางชยัภูมิ 
ถึง ถนนสายหนา้วดั

ทุ่งสว่าง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

 
 
 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
11 ก่อสร้างรางระบาย

น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาง
กลมรี พลแสน ลง
ล าห้วยดินแดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากบา้นนายวิรัตน์ 
ค าพนั ถึง แยกศนูย์

สามวยั 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างรางระบาย
น ้า/ท่อระบายน ้าใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

จากหนา้บา้นนาง
ละม่อม ขนัธสง ยาว 

300 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

14 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากประตูวดั หนา้
บา้นนางหนูเรียน 
ประสานพนัธ์ ถึง
บา้นนางหนูก่ิง หวะ

สุวรรณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
15 ถนน คสล .ภายใน

หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงถนน คสล. 
หมู่ท่ี 12 จากหนา้
บา้นนางทุมมา ขุน
พรม ถึง ประตูวดั
ทุ่งสว่าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนน คสล. ทั้ง
หมู่บา้น หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ปรับปรุงซ่อมแซม
ภายใน หมู่ท่ี 12 

335,606 335,606 335,606 335,606 335,606 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

17 ถนนลูกรัง –หิน
คลุก  หมู่ท่ี 12 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากนานางอ านวย 
อภยั (ล  าประทาว) 
ถึง นานายบุญยง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

18 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลโพน
ทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในต าบลโพน
ทอง  ทั้ง 12 
หมู่บา้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

 หมู่ที ่12           
19 ถนน คสล .ภายใน

หมู่บา้น 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากหนา้บา้นนาง
ประทุมพร เช่ือถือ 
ถึง บา้นนางพิศมยั 
เทพสิทธิ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

20 ถนน คสล .ภายใน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากหนา้บา้นนาง
ส าเภา มาลาเหลือง 
ถึง หนา้บา้นนาย
ชยัภูมิ ชวยชูเชิด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

1 โครงการก่อสร้างซุม้
ประตูบา้นหนองหญา้รัง
กา หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ 
ก่อสร้างซุม้ประตูบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

ขนาดกวา้ง  15.00 
เมตร สูงเฉล่ีย 5.50 
เมตร ตามแบบ 
อบต.โพนทอง
ก าหนด 

161,000 161,000 161,000 161,000 161,000 ทางเขา้หมู่บา้น
หนองหญา้รังกา  
มีซุม้ประตูท่ี
มัน่คงแข็งแรง 

ทางเขา้หมู่บา้น
หนองหญา้รังกา    มี
ซุม้ประตูท่ีมัน่คง
แข็งแรง 

    กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างป้าย
ดา้นหนา้โรงเรียนอนุบาล
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ก่อสร้างป้ายดา้นหนา้
โรงเรียนอนุบาลองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพน
ทอง 

ขนาดความยาว 9.00 
เมตร สูงเฉล่ีย 2.20 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า 19.80 ตาราง
เมตร 

89,000 89,000 89,000 89,000 89,000 โรงเรียนอนุบาล
โพนทอง ,ศนูย์
พฒันาเด็กเล็ก
บา้นโพนทอง 
มีป้ายท่ีสวยงาม 
บ่งบอกถึง
สถานท่ีชดัเจน 
มีสภาพท่ีมัน่คง
ถาวร 

โรงเรียนอนุบาล
โพนทอง ,ศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
โพนทอง 
มีป้ายท่ีสวยงาม บ่ง
บอกถึงสถานท่ี
ชดัเจน มีสภาพท่ี
มัน่คงถาวร 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

3 โครงการติดตั้งป้ายศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นนางเมง้  
หมู่ท่ี 3,11 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ 
ติดตั้งป้ายศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 
3,11 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

ติดแผน่หินแกรนิต
สีด าพร้อม
ตวัหนงัสือแบบ
เซาะร่อง หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 8.21 เมตร  
(ตามแบบ อบต.
โพนทองก าหนด) 

49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 พฒันาเด็กเล็ก
บา้นนางเมง้ 
มีป้ายท่ีสวยงาม 
บ่งบอกถึง
สถานท่ีชดัเจน 
มีสภาพท่ีมัน่คง
ถาวร 

พฒันาเด็กเล็กบา้น
นางเมง้ 
มีป้ายท่ีสวยงาม  บ่ง
บอกถึงสถานท่ี
ชดัเจน มีสภาพท่ี
มัน่คงถาวร 

 

4 โครงการติดตั้งป้ายศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่ท่ี 4,9,10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้งป้ายศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้รังกา 
หมู่ท่ี 4,9,10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ติดแผน่หินแกรนิต
สีด าพร้อม
ตวัหนงัสือแบบ
เซาะร่อง หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 9.60 เมตร  
(ตามแบบ อบต.
โพนทองก าหนด) 

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 พฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองหญา้
รังกา 
มีป้ายท่ีสวยงาม 
บ่งบอกถึง
สถานท่ีชดัเจน 
มีสภาพท่ีมัน่คง
ถาวร 

พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองหญา้รังกา 
มีป้ายท่ีสวยงาม บ่ง
บอกถึงสถานท่ี
ชดัเจน มีสภาพท่ี
มัน่คงถาวร 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

5 โครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเก็บพสัดุ
และห้องประชุม และ
อาคารบ่อดกัไขมนั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเก็บพสัดุ
และห้องประชุม และ
อาคารบ่อดกัไขมนั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

1.ปรับปรุงหลงัคา
ห้องประชุม จ านวน 
15 ตารางเมตร 2.
ซ่อมแซมฝ้าเพดาน
ห้องประชุม 20 
ตารางเมตร และ
เปล่ียนพดัลมเพดาน 
2.ติดตั้งรางน ้ า
สังกะสี อาคารบ่อ
ดกัไขมนั 
3.ปรับปรุงหลงัคา
ห้องเก็บพสัดุ 
จ  านวน 25 ตาราง
เมตร ติดตั้งฝ้ายบิ
ซัม่บอร์ดฉาบเรียบ 
พร้อมปกูระเบ้ือง
เซรามิค จ านวน 29 
ตารางเมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีพ้ืนท่ีในการใช้
สอยและเก็บ
เอกสารพสัดุ
ของ อบต.โพน
ทอง และมี
สภาพมัน่คง 
ถาวรข้ึน 

มีพ้ืนท่ีในการใชส้อย
และเก็บเอกสารพสัดุ
ของ อบต.โพนทอง 
และมีสภาพมัน่คง 
ถาวรข้ึน 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

6 โครงการซ่อมแซม ถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 3  (บริเวณ
นานายประวติั เต็งชยัภูมิ) 
ตามเอกสารค าขอรับ
บริการ รับท่ี  2896  วนัท่ี  
15  พ.ย.60 
 

เพ่ือเป็นการซ่อมแซม
ถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3  
(บริเวณนานายประวติั 
เต็งชยัภูมิ) 
ให้มีการสัญจรไปมาท่ี
สะดวกและปลอดภยัข้ึน 

บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3  
(บริเวณนานาย
ประวติั เต็งชยัภูมิ) 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บา้น 
โพนทอง  หมู่ท่ี  2 
ตรงบา้น นายปิฎก  สิทธิ
วงศ ์  (ทางสาธารณะ
ประโยชน์)  
ตามเอกสารแบบค าขอรับ
บริการ 
รับท่ี 2640  วนัท่ี  18 ต.ค. 
2560 

เพ่ือให้มีการสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภยัข้ึน  

กวา้ง  2.50  เมตร 
ยาว  30 เมตร 
 

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการซ่อมแซมคนัดิน
ขา้งล าปะทาวและ 
ล าห้วยดินแดง บา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นการซ่อมแซมคนั
ดินขา้งล าปะทาวและล า
ห้วยดินแดง บา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ปริมาณงาน 
 จุดท่ี 1  (บริเวณวงั
หัวโสกล าห้วยปะ
ทาว ) โดยท าการ
ตอกเสาเข็มไม ้ ø 5 
”ยาว 5.00 เมตร 
และถมดินกวา้ง 
2.50 เมตร  ยาว 
12.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 
4.00  
เมตร หรือมีปริมาณ
ดินถม ไม่นอ้ยกว่า
122.00 ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับ
เกล่ีย 
ลูกบาศกเ์มตร  

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   จุดท่ี  2  (บริเวณท่อ
ลอดเหล่ียมล าห้วย
ดินแดง) โดยท าการ
ตอกเสาเข็มไม ้ø 5” 
ยาว 5.00 เมตร และ
ถมดินกวา้ง 3.00 
เมตร  
ยาว 20.00 เมตร  
ลึกเฉล่ีย 4.00  เมตร 
หรือมีปริมาณดิน
ถมไม่นอ้ยกว่า 
244.00พร้อมปรับ
เกล่ีย 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการซ่อมแซมคนั
ดินขา้งล าห้วยดินแดง  
บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ   

เพ่ือเป็นการซ่อมแซมคนั
ดินขา้งล าห้วยดินแดง  
บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 12 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ   

ปริมาณงาน 
จุดท่ี 1 (บริเวณฝาย
นา พ.อ.อ.จรัส 
แผน่เงิน ) 2 ฝ่ัง  
โดยท าการตอก
เสาเข็มไม ้ ø 5” 
ยาว  5.00  เมตร  
และถมดินไม่นอ้ย
กว่า 82.00  
ลูกบาศก ์ พร้อม
ปรับเกล่ีย  
จุดท่ี  2  (บริเวณนา
นายระเด่น เนตตา
วงษ)์  โดยท าการ
ถมดินกวา้ง  5.00  
เมตร ยาว 10.00 
เมตร ลึกเฉล่ีย  2.50  
เมตร 

41,000 41,000 41,000 41,000 41,000 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
และขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นนางเมง้ 
หมู่ท่ี  11 (บริเวณนานาย
ไพวรรณ  ธงภกัด์ิ ) ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ   

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตรดีข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาด
ผวิจราจร กวา้ง 5.00 
เมตร ยาว 5.00 เมตร  
หนา 0.15  เมตร  
ไหล่ทางลูกรังลง
ตามสภาพพ้ืนท่ี 
หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า 25.00 ตาราง
เมตร  และมี
ปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า  3.75  
ลูกบาศกเ์มตร  และ
ท าผนงัก าแพง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ดา้นหนา้สูง 1.00  
เมตร  

23,000 23,000 23,000 23,000 23,000 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและขนยา้ย
ผลผลิตทางการ
เกษตรดีข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

   ยาว 2.00 เมตร ดา้นหลงั
สูง 1.80  เมตร ยาว 2.00 
เมตร  หนา 0.12 เมตร 
และมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า 0.63 ลกูบาศก์
เมตร (ตามแบบ อบต.
โพนทองก าหนด) 

       

 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นใหม่พฒันา
(ซอยขา้งบา้น อ.ศุภชยั 
สมรรถชยั ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 
1 ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน  

ปริมาณงาน  ขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  3.00  เมตร  
ยาว  23.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า  69.00 ตารางเมตร  
และมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า  10.35  
ลูกบาศกเ์มตร (ตามแบบ 
อบต.โพนทองก าหนด) 

39,000 39,000 39,000 39,000 39,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชน
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นใหม่พฒันา  
(ซอยขา้งร้านเก๋ียวเต๋ียวไก่
มะระ)    
หมู่ท่ี 1  ต าบลโพนทอง
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไปมา 
สะดวกและปลอดภยัข้ึน  

ปริมาณงาน  ขนาด
ผวิจราจร  กวา้ง  
3.00  เมตร  ยาว  
64.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพ
พ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า   192.00 ตาราง
เมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า  28.80  
ลูกบาศกเ์มตร  (ตาม
แบบ อบต.โพนทอง
ก าหนด) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายหนา้บา้น 
นายสมพล  พงษโ์พน
ทอง   บา้นใหม่พฒันา  
หมู่ท่ี 1อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน  

ปริมาณงาน  ขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  4.00  เมตร  
ยาว  82.00    เมตร  หนา  
0.04  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
328.00 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

15 โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณนานายอนนัต ์ 
ข  าหินตั้ง) บา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 1 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
การสัญจรไดส้ะดวก
มากยิง่ข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการวาง
ท่อระบายน ้า ค.ส.ล. Ø  
ขนาด1.00x1.00 เมตร 
จ านวน 32 ท่อน เท
คอนกรีตรองพ้ืนท่อ 0.10 
เมตร พร้อมยาแนวประสาน
ท่อและบ่อพกัน ้ าคอนกรีต 
และป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง
ก าหนด) 

122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายจากทาง
หลวง 202 ไปฝายทา้หวา้)   
บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 2  
ต าบลโพนทองอ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน  

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 1,240  
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังรไม่นอ้ยกว่า 
372.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

17 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโพนทอง   
(สายบา้นนางจิรานนัท ์
จนัทรมนตรี )   หมู่ท่ี 2    
ต าบลโพนทองอ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 
 
 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  73.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   
182.50   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
27.38  ลกูบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการ  ก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 
2    (สายหนา้บา้นผูช่้วย 
ออมสิน โชติวิเศษ)  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ราง
ระบายน ้า ขนาดกวา้ง  
0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.25 - 0.50  เมตร   
ยาว  105.00  เมตร 
หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 
18.22 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์
โครงการจ านวน 1 
ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพน
ทอง ก าหนด) 

159,000 159,000 159,000 159,000 159,000 ประชาชนมี
ความสะดวกใน
การสัญจรและ
ขนยา้ยผลผลิต
ทางการเกษตร
ร้อยละ 70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 โครงการ  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นนางเมง้   
(สายบา้นนางเมง้ไปบา้น
ซบัพระไวย)์   หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  54.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่
ทางลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า  270.00 ตารางเมตร   
และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่า
กว่า  40.50   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

20 โครงการ ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 3  (บริเวณ
นานายประวติั  เต็งชยัภูมิ)  
ต าบลโพนทองอ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  32.00  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  ไหล่
ทางลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ี
หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า  80.00 ตารางเมตร   และ
มีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
12.00  ลกูบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายแยกทาง
หลวงแผน่ดิน 201 ถึงสาม
แยกไปบา้นซับพระไวย)์   
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 900  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 360.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

88,000 88,000 88,000 88,000 88,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

22 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายนานาย
ประวติั  เต็งชยัภูมิ)     
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3    
ต าบลโพนทอง   อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิจงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 3.50  
เมตร ยาว 144  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.20   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 100.80  
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายจากส านกั
สงฆน์าคาไปบา้นนาง
เมง้) บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณ โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
1,020 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 408.00 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

24 โครงการ  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้
รังกา   (สายรอบสระน ้า
วดัหนองคู ช่วงท่ี3)   หมู่
ท่ี 4   ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  11.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   
27.50  ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
4.125   ลูกบาศกเ์มตรและถนน
รูปสามเหล่ียมมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่นอ้ยกว่า 72.00  ตารางเมตร 
หนา 0.15  เมตร  มีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 10.80  
ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

25 โครงการวางท่องระบาย
น าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(ซอยบา้นนางทองมา 
บุตรดี) บา้นหนองหญา้รัง
กา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการ
วางท่อระบายน ้าขนาด 
Ø0.40x1.00 เมตร จ านวน 
50 ท่อน พร้อมยาแนว
ประสานท่อพร้อมวางบ่อ
พกัส าเร็จ ขนาดกวา้ง 
0.53 เมตร ยาว 0.68 เมตร 
สูง 0.65 เมตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

26 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต (สาย
หนา้บา้นนางจอมศรี ศรี
ห้วยหวา้ ถึงหนา้บา้นนาง
ทองมว้น จ าพนัธ์) บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 4.70 เมตร 
ยาว 50.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
235.00 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

71,000 71,000 71,000 71,000 71,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

 
 
 



73 
 

 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายนานายทอง
เคลือบ ถึงนานายพิชยั ลี
รังกา)   บา้นหนองหญา้รัง
กา  หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 450  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 270.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

66,000 66,000 66,000 66,000 66,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

28 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายแยกท่าตะคู
ไปอ่างเก็บน ้ าโสกดิน
แดง) บา้นหนองหญา้รัง
กา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการลง
ลูกรัง ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,020 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 408.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายห้วยนา) 
บา้นหนองหญา้รังกา หมู่
ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน ช่วงท่ี 1 โดย
ท าการลงลูกรัง ขนาด
กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 700 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 245.00 
ลูกบาศก ์พร้อมปรับเกล่ีย 
ช่วงท่ี 2 โดยท าการลง
ลูกรัง ขนาดกวา้ง 2.50 
เมตร ยาว 650 เมตร สูง
เฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 162.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 โครงการ  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นสร้างแว ้
(สายขา้งวดับา้นสร้างแว)้  
หมู่ท่ี 5    ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  8.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า      
32.00  ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
4.80   ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

31 โครงการ  ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นสร้างแว ้  
(สายขา้งศนูยก์ารเรียนรู้
บา้นสร้างแว)้   หมู่ท่ี 5 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  5.00  เมตร  ยาว  55.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า  
275.00  ตารางเมตร  และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า 
41.25  ลกูบาศกเ์มตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  
จ  านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายวดัจ าปี
กลางถึงนานายสกุลกลา้)   
บา้นสร้างแว ้ หมู่ท่ี 5 
ต าบลโพนทอง ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 3.50  
เมตร ยาว 500  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 262.50   
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

33 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายจาก
ถนนลาดยางถึงนานาง
ทองแถม  เต็งชยัภูมิ)   
บา้นสร้างแว ้ หมู่ท่ี 5  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 1,020  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 408.00   
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายรอบบา้น
สร้างแวไ้ปบา้นซบัพระ
ไวย ์ช่วงท่ี 2) บา้นสร้าง
แว ้หมู่ท่ี 5 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการลง
ลูกรัง ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 400.00 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

35 โครงการเสริมผวิจราจร
พาราแอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายจากซุม้ประตูเขา้บา้น
ซบัพระไวย)์   บา้นซบั
พระไวย ์ หมู่ท่ี 6  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  5.00  เมตร  
ยาว 54.00    เมตร หนา  
0.04  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
270.00  ตารางเมตร   
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นซับพระ
ไวย ์  (สายขา้งบา้น
นางงามจิตร  พนัธ์มาลี)   
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  3.00  เมตร  
ยาว  50.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า  150.00  ตารางเมตร  
และมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า 22.50  ลูกบาศก์
เมตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

81,000 81,000 81,000 81,000 81,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

37 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายอ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีดถึงวดัหลวงพ่อ
วิทย)์   บา้นซบัพระไวย ์ 
หมู่ท่ี 6    ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 5.00  
เมตร ยาว 700  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 350.00   
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

86,000 86,000 86,000 86,000 86,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายขา้งซบั
พระไวยรี์สอร์ท)   บา้น
ซบัพระไวย ์ หมู่ท่ี 6    
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 3.50  
เมตร ยาว 600  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 315.00   
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

39 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายขา้งบา้น
นางบุญเจน  ต่อสกุล)   
บา้นซบัพระไวย ์ หมู่ท่ี 6    
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจรไป
มา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 3.00  
เมตร ยาว 900  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 405.00   
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
นานายจรูญ ประสาน
พนัธ์) สายท่ี 2 (สายนา
นางทองอุน้ ถึงนานาย
เดช ศกัด์ิดา) บา้นโนน
ม่วง  หมู่ท่ี 7  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการ
ลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 2.50  เมตร 
ยาว 250  เมตร หนาเฉล่ีย 0.15  
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่
นอ้ยกว่า 93.75 ลูกบาศกเ์มตร 
และปรับเกล่ีย สายท่ี 2  โดยท า
การลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 2.50  
เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15  เมตร หรือมี ปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 138.75  
ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

41 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายปะทาว) 
บา้นโนนม่วง หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,360 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
408.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายจาก
สะพานบา้นโนนแดง ต.
บุง้คลา้ ไปบา้นโนน
ม่วง) บา้นโนนม่วง หมู่
ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว  1,020 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
408.00 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

43 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายไปวดัโนนกระ
ยอม ช่วงท่ี 2) บา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่นอ้ยกว่า 276.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

84,000 84,000 84,000 84,000 84,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

44 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณซอยบา้น
นางสาววริยา  ศรีพล) 
บา้นโนนม่วง หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวกมากยิง่ข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร 0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพ
พ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 54.00 ตารางเมตร และมี
ปริมาณคอนกรีตไม่ต ่ากว่า 8.10 
ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

45 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายหนา้ระบบผลิต
น ้าประปา ถึงหนา้
สหกรณ์หมู่บา้น )   
บา้นซบัม่วง  หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  6.00  เมตร  ยาว  104.00  
เมตร  หนา  0.04  เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
654.00  ตารางเมตร   พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ  านวน 
1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

191,000 191,000 191,000 191,000 191,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายบา้นซบั
ม่วงไปบา้นไทรงาม ต.
นาเสียว)  บา้นซบัม่วง  
หมู่ท่ี 8   ต าบลโพนทอง
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ  

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 850  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 340.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

83,000 83,000 83,000 83,000 83,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

47 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายไปปู่ ตา
บา้นซบัม่วง)  บา้นซบั
ม่วง  หมู่ท่ี 8   ต าบล
โพนทอง   อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 3.50  เมตร ยาว 900  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 315.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

77,000 77,000 77,000 77,000 77,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายบา้นซบั
ม่วงไปภูแฝด)  บา้นซบั
ม่วง  หมู่ท่ี 8   ต าบล
โพนทอง   อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,020  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 408.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

49 โครงการ  ก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นหนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 9 (สายหนา้
บา้นนางนงคล์กัษณ์  
ลองจ านงคถึ์งบา้นนาย
สุบิน ดงทอง)  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  รางระบายน ้า  ขนาด
กวา้ง  0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.25 - 
0.50  เมตร   ยาว  91.00  เมตร 
หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่นอ้ย
กว่า 15.79  ลกูบาศกเ์มตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ
จ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

141,000 141,000 141,000 141,000 141,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายท่าตะคู)  
บา้นหนองหญา้รังกา   
หมู่ท่ี 9   ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,020  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 408.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

51 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายนานาย
สมจิตร  ลองจ านงค ์ถึง 
นานางสุดใจ  คงสูง
เนิน)  บา้นหนองหญา้
รังกา   หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 3.50  เมตร ยาว 1,160  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 406.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

99,000 99,000 99,000 99,000 99,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายวดัปู่ ศรี
เทพ ถึงแยกวดัหนองไผ่
ลอ้ม)  บา้นหนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 9   ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,020  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 408.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

53 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา  (สายจาก
ทางเขา้หมู่บา้นถึงหนา้
บา้นนางปรีดา เพ่ิม
ปัญญา) หมู่ท่ี 10    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  2.50  เมตร  ยาว  172.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
430.00  ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
64.50    ลูกบาศกเ์มตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายคุม้โนน
สวรรค ์ไปบา้นหนอง
ไผล่อ้ม ต.กุดตุม้)  บา้น
หนองหญา้รังกา   หมู่ท่ี 
10  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาด
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,020  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 408.00   ลูกบาศก์
เมตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

55 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นหนองหญา้รังกา 
(สายขา้งโรงเรียนบา้น
หนองหญา้รังกา) หมู่ท่ี 
10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก
มากยิง่ข้ึน 

ปริมาณงาน ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 24.00 
ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่
ต ่ากว่า 3.60 ลูกบาศกเ์มตร และหูชา้ง
ขนาด 2.00 เมตร ยาว 2.50 เมตร (รูป
สามเหล่ียมมุมฉาก) หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า  2.50 ตาราง
เมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต ่ากว่า 
0.375 ลูกบาศกเ์มตร 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการวางท่อระบาย
น ้าซีเมนตใ์ยหิน พร้อม
บ่อพกัแบบส าเร็จ (สาย
หนา้บา้นนางนิยมวรรณ  
ประดบัวงษ ์ถึงหนา้
บา้นนายสังคมธงทอง)   
หมู่ท่ี 11   ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการวางท่อ
ระบายน ้าซีเมนตใ์ยหิน ขนาด  Ø  
0.30x1.00 เมตร  จ  านวน 200 
ท่อน พร้อมยาแนวประสานท่อ
และวางบ่อพกัส าเร็จ ขนาด 
0.35x0.50  เมตร จ านวน  23  บ่อ 
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์ จ  านวน 
1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

162,000 162,000 162,000 162,000 162,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

57 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายนานาย
บุญธรรม  มีอุตส่าห์)  
บา้นนางเมง้   หมู่ท่ี 11    
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 3.50  เมตร ยาว  700   
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.15   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 367.00   ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

58 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายโสกดิน
แดงไปหนองทอ้งโกน)  
บา้นนางเมง้   หมู่ท่ี 11    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการ
สัญจรไปมา 
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาด
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 1,000   เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ไม่นอ้ยกว่า 400.00   ลกูบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 

98,000 98,000 98,000 98,000 98,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

59 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
นานางร าพรรณ  
ช านาญ) สายท่ี 2 (สาย
นานายไพรวรรณ ธง
ภกัด์ิ) สายท่ี 3 (สายขา้ง
บา้นนายประมาณ  
เพียรชยัภูมิ) บา้นนาง
เมง้ หมู่ท่ี 11 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการ
สัญจรไปมา 
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน สายท่ี 1 โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 340 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 178.50 ลูกบาศกเ์มตร 
และปรับเกล่ีย สายท่ี 2โดยท าการลงลูกรัง 
ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมี ปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 54.00 ลูกบาศกเ์มตร
และปรับเกล่ีย  สายท่ี 3 โดยท าการลง
ลูกรังขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 175.00 ลูกบาศก์
เมตรและปรับเกล่ีย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน
ร้อยละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอ
บหลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บา้นโพนทอง หมู่
ท่ี 12    ช่วงท่ี 1  (สาย
จากซุม้ประตู ถึงหนา้
ศนูยก์ารเรียนรู้)ช่วงท่ี 2      
(หนา้บา้นนายนิพนธ์  
 พิลาวรรณ)  ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ช่วงท่ี 1 รางระบายน ้า 
ขนาดกวา้ง  0.50  เมตร  ลึกเฉล่ีย  
0.25 - 0.50  เมตร   ยาว  114.00  
เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่
นอ้ยกว่า  19.78  ลูกบาศกเ์มตร ช่วง
ท่ี 2  รางระบายน ้า ขนาดกวา้ง  0.50 
เมตร  ลึกเฉล่ีย  0.25 - 0.50  เมตร
ยาว  31.00  เมตร หรือมีปริมาตร
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า  5.38   
ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 

224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

61 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 
(สายหนา้ศนูยก์าร
เรียนรู้)   บา้นโพนทอง  
หมู่ท่ี 12   ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้มีการสัญจร
ไปมา สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
5.00  เมตร  ยาว  70.00    เมตร  
หนา  0.04  เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 350.00  
ตารางเมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 

107,000 107,000 107,000 107,000 107,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัข้ึนร้อย
ละ  70 

ประชาชนสัญจร
ไปมาสะดวกและ
ปลอดภยัข้ึน 

 

 



91 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
สาธารณะแยกแตล่ะ
หมู่บา้น ทั้ง 12 
หมู่บา้น 

เพื่อป้องกนัและลด
ปัญหาอาชญากรรม 
อุบตัิเหตุ ของ
ประชาชนในต าบล
โพนทอง 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 120จุด 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพื่อป้องกนั
และลดปัญหา
อาชญากรรม 
อุบตัิเหตุ ของ
ประชาชนใน
ต าบลโพนทอง 
ร้อยละ 70 
 

ประชาชนในต าบล
โพนทองมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

63 ขยายเขตประปา
หมู่บา้นซบัพระไวย ์
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าด่ืมน ้ าใชใ้น
ครัวเรือน 

สายท่ี 1 ขยายเขตระบบจ่ายน ้ าประปา
จากหนา้บา้นนางจ าเนียร พาลิโน ถึงวดั
นาทราย ยาว 1,507 เมตร 
สายท่ี 2 ขยายเขตระบบจ่ายน ้ าประปา
จากหอถงัสูง ถึงหนา้บา้น ร.ต.ท. เชิญ
เช้ือนาคา ยาว 1,700 เมตร 

- - 700,000 700,000 700,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ า
ใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้ าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

64 ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บา้น 
(ระบบจ่ายน ้ าประปา) 
ช่วงท่ี2 จากสามแยก
เขา้วดันาทรายถึงซอย
ขา้งซบัพระไวยรี์
สอร์ท หมู่ท่ี 6 บา้น
ซบัพระไวย ์ ต าบล
โพนทอง  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี
น ้ าด่ืมน ้ าใชใ้น
ครัวเรือน 

ขยายเขตระบบจ่ายน ้ าประปา ช่วงท่ี 2 
จากสามแยกเขา้วดันาทรายถึงซอยขา้ง
ซบัพระไวยรี์สอร์ท ยาว 1,548 เมตร โดย
วางท่อ pvc. ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 แบบหวั
บาน dia 4” จ านวน 284 ท่อนและ วาง
ท่อ pvc. ยาว 4 เมตร ชั้น 8.5 แบบหวั
บาน dia 2” จ านวน 103 ท่อน 

- - 248,000 - - ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ า
ใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีน ้ าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

64 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นใหม่
พฒันา (สายบา้นนายสุ
ลกัษณ์  ฐานวิสัย) หมู่ท่ี 
1 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บา้นใหม่พฒันา 
(สายบา้นนายสุ
ลกัษณ์  ฐานวิสัย) 
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ขนาดกวา้ง  3.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงขา้งละ 
0.50 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า 285.00 ตารางเมตร และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 42.75 ลูกบาศกเ์มตร  
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี 
ทถ.-2-204) 
 

- 174,000 174,000 174,000 174,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

65 โครงการวางท่อระบาย
น ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บริเวณนานายศุภกฤษ  
ตนัเบด็) บา้นใหม่
พฒันาหมู่ท่ี 1 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการวางท่อ
ระบายน ้าคอนกรีต
เสริมเหล็ก (บริเวณ
นานายศุภกฤษ  ตนั
เบด็) บา้นใหม่
พฒันาหมู่ท่ี 1 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

โดยท าการวางท่อระบายน ้า ค.ส.ล. 
ขนาด ø 1.00x1.00 เมตร จ านวน 40 
ท่อน พร้อมบ่อพกัคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 1.50x1.50 เมตร จ านวน 1 บ่อ เท
คอนกรีตรองพ้ืนท่อนหนา 0.10 เมตร 
พร้อมยาแนวประสานท่อและป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 188,000 188,000 188,000 188,000 เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
รวดเร็วข้ึน 

ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงัในชุมชน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
เสริมผวิจราจรแอสฟัล    
ติกคอนกรีต (สายหนา้
วดัทุ่งสว่าง)   บา้นโพน
ทอง  หมู่ท่ี 2 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
เสริมผวิจราจรแอสฟัล       
ติกคอนกรีต (สายหนา้วดั
ทุ่งสว่าง)   บา้นโพนทอง  
หมู่ท่ี 2 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ  

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  4.00  เมตร  
ยาว  329.00    เมตร  หนา  0.05  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 1,316.00  ตารางเมตร   
(ตามแบบ  อบต.โพนทอง
ก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

67 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นนางเมง้ 
(สายแยกหนองบวั ช่วง
ท่ี 2) หมู่ท่ี 3  ต าบลโพน
ทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บา้นนางเมง้ (สายแยก
หนองบวั ช่วงท่ี 2) หมู่ท่ี 3  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ  

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง 4.00 เมตร  
ยาว  105.00  เมตร หนา  0.15 
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า  420.00 ตารางเมตร  
และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
63.000   ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย  (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-204) 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง  (สายบา้นนาง
เมง้ไปบา้นซับพระไวย)์   
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง  (สาย
บา้นนางเมง้ไปบา้น
ซบัพระไวย)์   บา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 3  
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 
4.50  เมตร ยาว 4,600  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 2,070  
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย 
และป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.
โพนทองก าหนด) 
 

- 477,000 477,000 477,000 477,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

69 โครงการปรับปรุงลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
บา้นหนองหญา้รังกา  
(ขา้งสระน ้าวดัหนองคู)  
หมู่ท่ี 4   ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นหนอง
หญา้รังกา  (ขา้งสระ
น ้าวดัหนองคู)  หมู่
ท่ี 4  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

มีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า  
612.20  ตารางเมตร หนา  0.12  
เมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่
ต ่ากว่า  73.464 ลูกบาศกเ์มตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.โพนทอง ก าหนด) 
 

- 283,000 283,000 283,000 283,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1  (สาย
ท่าตะคู) สายท่ี 2 (สาย
นานายรุ่งโรจน์ ดงทอง-
นานายทองใบ ลอง
จ านง)   บา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ท่ี 4  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง สาย
ท่ี 1  (สายท่าตะคู) 
สายท่ี 2 (สายนานาย
รุ่งโรจน์ ดงทอง-นา
นายทองใบ ลอง
จ านง)   บา้นหนอง
หญา้รังกา  หมู่ท่ี 4  
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายท่ี 1 โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.50  เมตร ยาว 2,860  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 1,287  ลกูบาศกเ์มตร พร้อม
ปรับเกล่ีย สายท่ี 2 โดยท าการลง
ลูกรัง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 450 ลกูบาศกเ์มตร พร้อม
ปรับเกล่ียและป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบ อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นสร้างแว ้
(สายขา้งศนูยก์ารเรียนรู้
บา้นสร้างแว ้ช่วงท่ี 2 ) 
หมู่ท่ี 5  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บา้นสร้างแว ้
(สายขา้งศนูยก์าร
เรียนรู้บา้นสร้างแว ้
ช่วงท่ี 2 ) หมู่ท่ี 5  
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  5.00  เมตร  
ยาว  82.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละหรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   
410.00   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
61.50    ลูกบาศกเ์มตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง กรมทางหลวงชนบท ถนน 
ค.ส.ล.แบบมีรอยต่อตามยาว แบบ
เลขท่ี ถน.-204/56) 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

72 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1   
(สายรอบบา้นไปบา้น
ซบัพระไวย)์  สายท่ี 2  
( สายบา้นสร้างแวไ้ป
ต าบลห้วยบง) สายท่ี 3  
(สายขา้งเมรุ)  สายท่ี 4 
(สายขา้งวดันาคา) บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 5  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง สาย
ท่ี 1   
(สายรอบบา้นไป
บา้นซบัพระไวย)์  
สายท่ี 2  
( สายบา้นสร้างแว้
ไปต าบลห้วยบง) 
สายท่ี 3  (สายขา้ง
เมรุ)  สายท่ี 4 (สาย
ขา้งวดันาคา) บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 5  
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายท่ี 1 โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 
4.00  เมตร ยาว 1,100  เมตร  หนาเฉล่ีย  
0.10   เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 440  ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย 
สายท่ี 2 โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 
4.50  เมตร ยาว 1,440 เมตรหนาเฉล่ีย  0.10   
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย 
648.00  ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย สาย
ท่ี 3โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 5.00  
เมตร ยาว 600 เมตรหนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย 300  สายท่ี 
4 โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 5.00  
เมตร ยาว 700 เมตรหนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย 350  
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย   และป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการจ านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชน
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น
ซบัพระไวย ์(สายขา้ง
ซบัพระไวยรี์สอร์ท)   
หมู่ท่ี 6  ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บา้นซบัพระไวย ์
(สายขา้งซบัพระ
ไวยรี์สอร์ท)   หมู่ท่ี 
6   ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  
105.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   420.00   ตาราง
เมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
63.00   ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี 
ทถ.-2-204) 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

74 โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บา้น
ซบัพระไวย ์(สายเขา้
ท่ีท้ิงขยะ)    หมู่ท่ี 6   
ต าบลโพนทองอ าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บา้นซบัพระไวย ์
(สายเขา้ท่ีท้ิงขยะ)    
หมู่ท่ี 6   ต าบลโพน
ทองอ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  4.00  เมตร  ยาว  
105.00  เมตร หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงตามสภาพพ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   420.00   ตาราง
เมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  
63.00   ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย   
(ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี 
ทถ.-2-204) 
 

- 250,000 250,000 250,000 250,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
บา้นซบัพระไวยไ์ปทาง
หลวง 201)  สายท่ี 2 
(สายบา้นซบัพระไวย์
ไปบา้นซับม่วง) สายท่ี 
3 (สายไปท่ีตั้งระบบ
ประปาหมู่บา้น) บา้น
ซบัพระไวย ์หมู่ท่ี 6  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง สาย
ท่ี 1 (สายบา้นซบั
พระไวยไ์ปทาง
หลวง 201)  สายท่ี 2 
(สายบา้นซบัพระ
ไวยไ์ปบา้นซบัม่วง) 
สายท่ี 3 (สายไป
ท่ีตั้งระบบประปา
หมู่บา้น) บา้นซับ
พระไวย ์หมู่ท่ี 6  
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ   
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายท่ี 1 โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.50  เมตร ยาว 2,500  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
1,125  ลกูบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย สายท่ี 2 โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 4.50  เมตร ยาว 1,240  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
558.00  ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย สายท่ี 3 โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 900  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร หรือ
มีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
270  ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย  และป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบ อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

76 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง 
(สายบา้นโนนม่วงไปวงั
หัวโสก) หมู่ท่ี 7 ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บา้นโนนม่วง 
(สายบา้นโนนม่วง
ไปวงัหัวโสก) หมู่ท่ี 
7 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ขนาดผวิจราจร กวา้ง 4.00 เมตร 
ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร
หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
292.00 ตารางเมตร และมีปริมาณ
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 43.80 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมหูชา้ง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ขา้ง มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 163.50 
ตารางเมตร และมีปริมาณ
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 24.53 
ลูกบาศกเ์มตร ขนาดพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 
1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงาน
ทาง ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-204) 
 

- 274,000 274,000 274,000 274,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายหนา้บา้น
นายฉตัรชยัสุนนท ์ไป
บา้นโนนแดง)   บา้น
โนนม่วง  หมู่ท่ี 7    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง (สาย
หนา้บา้นนายฉตัร
ชยั  สุนนท ์ไปบา้น
โนนแดง)   บา้น
โนนม่วง  หมู่ท่ี 7    
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ   
จงัหวดัชยัภูมิ 

โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 
5.00  เมตร ยาว 3,910  เมตร  หนา
เฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 1,955.00  
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย 
และป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.
โพนทองก าหนด) 
 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

78 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโดย
เสริมผวิจราจรแอสฟัล    
ติกคอนกรีต (สายหนา้
ศนูยก์ารเรียนรู้) บา้น
ซบัม่วง หมู่ท่ี 8 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กโดยเสริมผวิ
จราจรแอสฟัล    ติ
กคอนกรีต (สาย
หนา้ศนูยก์ารเรียนรู้) 
บา้นซบัม่วง หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  6.00  เมตร  
ยาว  164.50    เมตร  หนา  0.05  
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 987.00  ตาราง  
(ตามแบบ อบต.โพนทอง 
ก าหนด) 
 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
ขางบา้นเทิดไทฯ้)  สาย
ท่ี 2 (สายหลงัโรงผลิต
น ้าประปาหมู่บา้น) สาย
ท่ี 3 (จากบา้นซบัม่วง
ไปบา้นม่วงเงาะ ต.ห้วย
บง) สายท่ี 4 (สายบา้น
ซบัม่วงไปบา้นไทรงาม 
ต.นาเสียว)  บา้นซบั
ม่วง หมู่ท่ี 8    ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง สาย
ท่ี 1 (สายขางบา้น
เทิดไทฯ้)  สายท่ี 2 
(สายหลงัโรงผลิต
น ้าประปาหมู่บา้น) 
สายท่ี 3 (จากบา้น
ซบัม่วงไปบา้นม่วง
เงาะ ต.หว้ยบง)  
บา้นซบัม่วง หมู่ท่ี 8    
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการลง
ลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
1,600  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
640.00  ลูกบาศกเ์มตร   พร้อมปรับ
เกล่ีย  สายท่ี 2  โดยท าการลงลกูรัง  
ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 900.00เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 270.00   ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมปรับเกล่ีย สายท่ี 3  โดยท า
การลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร 
ยาว 1,000   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 400.00 ลูกบาศกเ์มตร สายท่ี 4  
โดยท าการลงลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  
เมตร ยาว 1,410   เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   
เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ย
กว่า 564.00 ลูกบาศกเ์มตร  พร้อมปรับ
เกล่ียและป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพน
ทองก าหนด) 
 

- 450,000 450,000 450,000 450,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากส่ีแยกศนูย์
พฒันาเด็กเล็กถึงหนา้
บา้นนางสุดชะดี  พรหม
ราช) บา้นหนองหญา้รัง
กา  หมู่ท่ี 9  ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุง
รางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
(จากส่ีแยกศนูย์
พฒันาเด็กเล็กถึง
หนา้บา้นนางสุดชะ
ดี  พรหมราช) บา้น
หนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 9  ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

รางระบายน ้า ขนาดกวา้ง 0.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.50 เมตร 
ยาว 234.00 เมตร หรือมีปริมาณ
คอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 30.00 
ลูกบาศกเ์มตร และบ่อพกัน ้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 
1.20x1.00 เมตร จ านวน 1 บ่อ 
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบมาตรฐานทางหลวง
ชนบท เลขท่ี ทถ.-5301) 
 

- 340,000 340,000 340,000 340,000 เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
รวดเร็วข้ึน 

ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงัในชุมชน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1 (สาย
จากวดัปู่ ศรีเทพไปล า
ห้วยท่าโปร่ง)  สายท่ี 2 
(จากนานางหอมแพง 
ดวงเงินถึงนาพ่อแวว  
ดงทอง)   
สายท่ี  3 (จากนานาง
สุภาพ  ลองจ านงค ์ถึง 
ถนนลาดยางไป บา้น
ห้วยบง) บา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่ท่ี 9  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง สายท่ี 1  
(สายจากวดัปู่ ศรีเทพไป
ล าห้วยท่าโปร่ง)   
สายท่ี 2 (จากนานาง
หอมแพง ดวงเงินถึงนา
พ่อแวว  ดงทอง)   
สายท่ี  3 (จากนานาง
สุภาพ  ลองจ านงค ์ถึง 
ถนนลาดยางไป บา้น
ห้วยบง) บา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่ท่ี 9  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  สายท่ี 1  โดยท าการลง
ลูกรัง  ขนาดกวา้ง 4.00  เมตร ยาว 
2,740  เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
1,096 ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ีย สายท่ี 2 โดยท าการลงลูกรัง  
ขนาดกวา้ง 3.00  เมตร ยาว 1,200  
เมตร  หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 360.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย  
สายท่ี 3  โดยท าการลงลูกรัง  ขนาด
กวา้ง 4.00  เมตร ยาว 700  เมตร  
หนาเฉล่ีย  0.10   เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 280.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ียและ
ป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพน
ทองก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

82 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา  (สายจาก
หนา้บา้นนางปรีดา  
เพ่ิมปัญญา–หนา้บา้น
นายสมยั  วรวงศ)์  หมู่ท่ี 
10  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้
รังกา (สายจากหนา้บา้น
นางปรีดา   เพ่ิมปัญญา – 
หนา้บา้นนายสมยั  วร
วงศ)์  หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
2.50  เมตร  ยาว  254.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งเดียว  
0.50 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 635.00 ตารางเมตรและมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  95.25 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบ  อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชน
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

83 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา (สายหนา้
บา้นนายบุญโฮม  กอง
จนัทร์) หมู่ท่ี 10  ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้
รังกา (สายหนา้บา้นนาย
บุญโฮม  กองจนัทร์)  หมู่
ท่ี 10  ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
4.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพ
พ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   
260.00  ตารางเมตร  และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า  39.00  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง ส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-
204) 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชน
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา  (สายจาก
หนา้บา้นนางปรีดา  
เพ่ิมปัญญา–หนา้บา้น
นายสมยั  วรวงศ)์  หมู่ท่ี 
10  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการขยายถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้
รังกา (สายจากหนา้บา้น
นางปรีดา   เพ่ิมปัญญา – 
หนา้บา้นนายสมยั  วร
วงศ)์  หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
2.50  เมตร  ยาว  254.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งเดียว  
0.50 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
นอ้ยกว่า 635.00 ตารางเมตรและมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากว่า  95.25 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 ป้าย  
(ตามแบบ  อบต.โพนทองก าหนด) 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชน
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

 

85 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา (สายหนา้
บา้นนายบุญโฮม  กอง
จนัทร์) หมู่ท่ี 10  ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นหนองหญา้
รังกา (สายหนา้บา้นนาย
บุญโฮม  กองจนัทร์)  หมู่
ท่ี 10  ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ปริมาณงาน  ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
4.00  เมตร  ยาว  65.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพ
พ้ืนท่ีหรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า   
260.00  ตารางเมตร  และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า  39.00  ลูกบาศก์
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ  จ  านวน 1 ป้าย  (ตามแบบ
มาตรฐานงานทาง ส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-
204) 
 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชน
สัญจรไปมาท่ี
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากหนา้วดัทุ่ง
สว่างถึงหนา้บา้นช่าง
ตอ้ย) บา้นโพนทอง หมู่
ท่ี 12   ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็ก (จากหนา้วดัทุ่ง
สว่างถึงหนา้บา้นช่าง
ตอ้ย) บา้นโพนทอง หมู่
ท่ี 12   ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ปริมาณงาน  รางระบายน ้าขนาด
กวา้ง  0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-0.50 
เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมี
ปริมาณคอนกรีตไม่นอ้ยกว่า 21.42 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานทางหลวง
ชนบท เลขท่ี ทถ.-5-301) 

- 216,000 216,000 216,000 216,000 เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
รวดเร็วข้ึน 

ลดปัญหาน ้าท่วม
ขงัในชุมชน 

 

87 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายจากโนนม่วง 
ไปชีลอง) บา้นโนนม่วง  
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรัง (สายจากโนนม่วง 
ไปชีลอง) บา้นโนนม่วง  
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 
 

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 875.00 
เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีปริมาณ
ดินลูกรังไม่นอ้ยกว่า 350.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับเกล่ีย 
(ตามแบบอบต.โพนทองก าหนด) 
 
 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

88 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง 
(สายบา้นโนนม่วง ไป
ล าห้วยดินแดง)  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บา้นโนนม่วง 
(สายบา้นโนนม่วง ไป
ล าห้วยดินแดง)  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 
 

ขนาดกวา้ง  4.00 เมตร ยาว 73.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังลงขา้งละ 0.50 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 292.00 
ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า 43.80 ลกูบาศกเ์มตร 
พร้อมหูชา้งคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 
ขา้ง มีพ้ืนท่ีด าเนินการไม่นอ้ยกว่า 
163.50 ตามรางเมตร และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 24.53 ลูกบาศก์
เมตร ขนาดพร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ านวน 1 
ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง
ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน แบบเลขท่ี ทถ.-2-204) 
 

- 274,000 274,000 274,000 274,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจร
ไปมาท่ีสะดวก
และปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการสูบน ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์

เพ่ือด าเนินการจดัท า
ระบบสูบน ้าดว้ย
พลงังานแสงอาทิตย ์

ภายในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 500,000 500,000 500,000 ประชาชน ร้อย
ละ 60 ของ
ต าบลไดใ้ช้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชนไดรั้บ
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี กองช่าง 

90 ขยายเขตประปา ทั้ง 12 
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ใชทุ้กครัวเรือน 

ภายในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

91 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 

92 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าวสัดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการจดัซ้ือ
วสัดุต่างๆตามอ านาจ
หนา้ท่ี เพ่ือใชใ้น
ส านกังานและบริการ
สาธารณะ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 ปรับปรุงส านกังาน 
อบต.โพนทอง 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
องคก์รและบุคลากร 

จ านวน  1 โครงการ 200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ส านกังานมี
สภาพท่ีสวยงาม
มีงบประมาณใน
การปรับปรุง 

ส านกังานมีสภาพท่ี
สวยงามมี
งบประมาณในการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

94 ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายใน
ส านกังาน 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทศัน์ให้
มีสภาพท่ีสวยงาม น่าอยู่
ข้ึน 

จ านวน  1 โครงการ 200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ส านกังานมี
สภาพท่ีสวยงาม
มีงบประมาณใน
การปรับปรุง 

ส านกังานมีสภาพท่ี
สวยงามมี
งบประมาณในการ
ปรับปรุง 

กองช่าง 

95 ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล ์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างแบบโซล่าเซลล ์

ภายในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

200,000 500,000 200,000 200,000 200,000 ประหยดั
งบประมาณใน
การจ่ายค่าไฟฟ้า 
 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 (สายจาก
บา้นโนนม่วง ไปถึง
แนวเขตต าบลบุ่งคลา้) 

1.เพ่ือการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ส าหรับการสัญจรไป –
มา 
2.เพ่ือพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน 
3.เพ่ือความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.
บา้นโนนม่วง หมู่ท่ี 
7 ขนาดผวิจราจร 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 
0.15 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง ขา้งละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่นอ้ย
กว่า 20,000 ตาราง
เมตร  และมี
ปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า 3,000 ลกู
บาศก์เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 
ป้าย 

11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

ราษฎรในหมู่บา้นได้
ใชป้ระโยชน์จากการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพการ
เดินทางสะดวก
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 โครงการระดับต าบล           
97 โครงการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีอยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีของ อบต. เช่น 
อาคารต่างๆ ส่ิงก่อสร้าง
ในฌาปนสถาน  
ป้ายจราจร กระจกโคง้
ป้องกนัอุบติัเหตุ  
ไฟกระพริบ เตาเผาขยะ  
สถานท่ีบริหารจดัการขยะ 
ถนนภายใน รร.อบต.โพน
ทอง อาคารและ
ส่ิงก่อสร้างต่างๆภายใน
โรงเรียน อบต.โพนทอง
โครงการส่งเสริมการใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์ 
โครงการผลิตน ้าด่ืม  
ผลิตน ้าใช ้ฯลฯ 
 

เพ่ือก่อสร้าง
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษา 
โครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีของ 
อบต. 

พ้ืนท่ี อบต.โพน
ทองหรือด าเนิน
กิจการนอกเขต
ตามกฎหมาย
ก าหนด 

800,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

800,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชน ร้อย
ละ 60 ของ
ต าบลไดใ้ช้
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

ประชาชน
ไดรั้บการ
บริการ
สาธารณะท่ีมี
คุณภาพ 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการร่องระบายน ้า
จากหนา้บา้นนางหนูจิม  
ดวงเงิน ถึง ถนนร่วม 
บา้นหนองหญา้รังกา 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการร่องระบายน ้า
จากหนา้บา้นนางหนูจิม  
ดวงเงิน ถึง ถนนร่วม 
บา้นหนองหญา้รังกา 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

บา้นหนองหญา้รัง
กา หมู่ท่ี 9 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
รวดเร็วข้ึน 

ลดปัญหาน ้าท่วมขงั
ในชุมชน 

กองช่าง 

99 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่า สายหนา้ป้ัมแก๊ส
เขา้ไปวดัโนนกระยอม 

เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร 

หมู่ท่ี 2 บา้นโพน
ทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

100 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายลงไป
ห้วยล าปะทาว)  บา้น
โพนทอง  หมู่ท่ี 2    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายลงไป
ห้วยล าปะทาว)  บา้น
โพนทอง  หมู่ท่ี 2    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

หมู่ท่ี 2 บา้นโพน
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

101 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายล าเหมือง
ฝ่ังทิศตะวนัตกหมู่บา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 2)  บา้น
โพนทอง  หมู่ท่ี 2    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายล าเหมือง
ฝ่ังทิศตะวนัตกหมู่บา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 2)  บา้น
โพนทอง  หมู่ท่ี 2    
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ 

หมู่ท่ี 2 บา้นโพน
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

102 ขยายเขตน ้าประปา จาก
บา้นนางสงวนศิลป์  
ญาติสมบรูณ์ถึงโสกดิน
แดง บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 
3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้าย
ขยายเขตน ้าประปา จาก
บา้นนางสงวนศิลป์  
ญาติสมบรูณ์ถึงโสกดิน
แดง บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 
3 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมืองชยัภูมิ จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากบา้นนางสงวน
ศิลป์  ญาติสมบรูณ์
ถึงโสกดินแดง บา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 3 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

103 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
ประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 1 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบา้นนาย
ประสิทธ์ิ หมู่ท่ี 1 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
100 เมตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เพ่ือให้การ
สัญจรไปมา
สะดวกและ
ปลอดภยัมาก
ยิง่ข้ึน 

ประชาชนสัญจรไป
มาท่ีสะดวกและ
ปลอดภยัมากยิง่ข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

104 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก หลงับา้น
นางทองใส  เตนพเกา้  
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า คอนกรีต
เสริมเหล็ก หลงับา้น
นางทองใส  เตนพเกา้  
หมู่ท่ี  1  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

กวา้ง  1.5 เมตร ยาว 
195 เมตร ลึก 1.20 
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

105 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมฝาปิดซอย
หนา้บา้นนายสมพล  
พงษโ์พนทอง  หมู่ท่ี  1  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรางระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝาปิดซอยหนา้
บา้นนายสมพล  พงษ์
โพนทอง  หมู่ท่ี  1  
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

กวา้ง  1 เมตร  ยาว  
105  เมตร  ลึก  1  
เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายเมนหลกัไฟแสง
จนัทร์ จากสะพานห้วย
ดินแดง ถึง สะพานขาว
ไปบา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี  1  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
สายเมนหลกัไฟแสง
จนัทร์ จากสะพานห้วย
ดินแดง ถึง สะพานขาว
ไปบา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี  1  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากสะพานห้วยดิน
แดง ถึง สะพานขาว
ไปบา้นหนองหญา้
รังกา   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

107 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนายบุญ
โฮม  สวงนศกัด์ิ   หมู่ท่ี 
4 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กบา้นนายบุญ
โฮม  สวงนศกัด์ิ   หมู่ท่ี 
4 ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

บา้นนายบุญโฮม  
สวงนศกัด์ิ   หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

108 โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นนาย
อุทร  ยอดท่าหวา้  หมู่ท่ี  
4  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บา้นนาย
อุทร  ยอดท่าหวา้  หมู่ท่ี  
4  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากบา้นนายอุทร  
ยอดท่าหวา้  หมู่ท่ี  
4  ต าบลโพนทอง  
อ  าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

109 โครงการถนนลูกรัง 
สายนานายสุดใจ  นารี
รักษถึ์งนานายบรรจง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนลูกรัง 
สายนานายสุดใจ  นารี
รักษถึ์งนานายบรรจง 
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

สายนานายสุดใจ  
นารีรักษถึ์งนานาย
บรรจง หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

110 โครงการรางระบาย
น ้าหนา้บา้นนายบุญเลิศ  
ช่างคุณถึงศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรางระบาย
น ้าหนา้บา้นนายบุญเลิศ  
ช่างคุณถึงศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

น ้าหนา้บา้นนายบุญ
เลิศ  ช่างคุณถึงศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่
ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั

ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

111 โครงการรางระบายน ้า 
สายหนา้บา้นวีระศกัด์ิ  
ดวงมณีถึงศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรางระบายน ้า 
สายหนา้บา้นวีระศกัด์ิ  
ดวงมณีถึงศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายหนา้บา้นวีระ
ศกัด์ิ  ดวงมณีถึง
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองหญา้รัง
กา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

112 โครงการรางระบายน ้า
สายหนา้บา้นนายกอง
แพง  ชาญเขวา้ถึง
ถนนลาดยางขา้งสระวดั
หนองคูบา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรางระบายน ้า
สายหนา้บา้นนายกอง
แพง  ชาญเขวา้ถึง
ถนนลาดยางขา้งสระวดั
หนองคูบา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายหนา้บา้นนายก
องแพง  ชาญเขวา้
ถึงถนนลาดยางขา้ง
สระวดัหนองคูบา้น
หนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

113 โครงการรางระบายน ้า
จากบา้นนายบุญเลิศ 
ช่างคุณถึงบา้นนายบุญ
รวม บุญถือ หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรางระบายน ้า
จากบา้นนายบุญเลิศ 
ช่างคุณถึงบา้นนายบุญ
รวม บุญถือ หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากบา้นนายบุญเลิศ 
ช่างคุณถึงบา้นนาย
บุญรวม บุญถือ หมู่
ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

114 โครงการปลูกสวนยอ่ม
รอบสระวดัหนองคู 
บา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปลูกสวนยอ่ม
รอบสระวดัหนองคู 
บา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

รอบสระวดัหนองคู 
บา้นหนองหญา้รัง
กา  หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สระวดัหนองคู
บา้นหนองหญา้
รังกามีวิสัยทศัน์
ท่ีดีข้ึน 

สระวดัหนองคูบา้น
หนองหญา้รังกามี
วิสัยทศัน์ท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

115 โครงการปรับภูมิทศัน์
รอบหนองผหีลอก
พร้อมท าความสะอาด
บริเวณหนองผหีลอก 
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปรับภูมิทศัน์
รอบหนองผหีลอก
พร้อมท าความสะอาด
บริเวณหนองผหีลอก 
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

รอบหนองผหีลอก
พร้อมท าความ
สะอาดบริเวณ

หนองผหีลอก หมู่ท่ี 
7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั

ชยัภูมิ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 รอบหนอง
ผหีลอกมีความ
สะดวกและมีภูมิ
ทศัน์ท่ีดีข้ึน 

รอบหนองผหีลอกมี
ความสะดวกและมี
ภูมิทศัน์ท่ีดีข้ึน 

กองช่าง 

 



120 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

116 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสายโนนกระยอม
ไปบา้นผอืถึงบา้นผอ.
อิทธิพล  นาชยัภูมิ  หมู่
ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสายโนนกระยอม
ไปบา้นผอืถึงบา้นผอ.
อิทธิพล  นาชยัภูมิ  หมู่
ท่ี 7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

สายโนนกระยอม
ไปบา้นผอืถึงบา้น
ผอ.อิทธิพล  นา
ชยัภูมิ  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

117 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสายโนนม่วง-
โนนจาน จากบา้นนาง
นิตยา  พรมมณีถึงบา้น
นางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต ่าสายโนนม่วง-
โนนจาน จากบา้นนาง
นิตยา  พรมมณีถึงบา้น
นางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายโนนม่วง-โนน
จาน จากบา้นนาง
นิตยา  พรมมณีถึง
บา้นนางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 
7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 



121 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

118 โครงการลงหินลกูรัง
ถนนสายโนนจานเช่ือม
ล าประทาวสายหนา้
บา้นนางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการลงหินลกูรัง
ถนนสายโนนจานเช่ือม
ล าประทาวสายหนา้
บา้นนางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายโนนจานเช่ือม
ล าประทาวสายหนา้
บา้นนางเพญ็ประภา  
ประสานเช้ือ  หมู่ท่ี 
7 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

119 โครงการถนนเพ่ือ
การเกษตรจากเส้นโคง้
ภูแฝกไปทางไทรงาม
หลงัวดันอ้ยไปนานา
ยเซ่ียม  ไพศาลวรรณ  
หมู่ท่ี 8 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนเพ่ือ
การเกษตรจากเส้นโคง้
ภูแฝกไปทางไทรงาม
หลงัวดันอ้ยไปนานา
ยเซ่ียม  ไพศาลวรรณ  
หมู่ท่ี 8 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากเส้นโคง้ภูแฝก
ไปทางไทรงามหลงั
วดันอ้ยไปนานา
ยเซ่ียม  ไพศาล
วรรณ  หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 



122 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าหมู่บา้นจาก
จุดหนา้บา้นนางหนูจิม  
ดวงเงินไปเช่ือมเส้นทาง
บา้นนางสุภาพ  ลอง
จ านง  หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าหมู่บา้นจาก
จุดหนา้บา้นนางหนูจิม  
ดวงเงินไปเช่ือมเส้นทาง
บา้นนางสุภาพ  ลอง
จ านง  หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

จากจุดหนา้บา้นนาง
หนูจิม  ดวงเงินไป
เช่ือมเส้นทางบา้น
นางสุภาพ  ลอง
จ านง  หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

121 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากเส้นทางหนองหญา้
รังกาไปต าบลห้วยบง
จากฟาร์มหมไูปถึง
คลองอีสานเขียวนานาย
มานิต  เจนชยั  หมู่ท่ี 9 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากเส้นทางหนองหญา้
รังกาไปต าบลห้วยบง
จากฟาร์มหมไูปถึง
คลองอีสานเขียวนานาย
มานิต  เจนชยั  หมู่ท่ี 9 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากเส้นทางหนอง
หญา้รังกาไปต าบล
ห้วยบงจากฟาร์ม
หมไูปถึงคลอง
อีสานเขียวนานาย
มานิต  เจนชยั  หมู่ท่ี 
9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 



123 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากโนนสาวเอแ้ยกไป
ทางท่าตะคูถึงอ่างหิน
ลบัมีด หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากโนนสาวเอแ้ยกไป
ทางท่าตะคูถึงอ่างหิน
ลบัมีด หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

จากโนนสาวเอแ้ยก
ไปทางท่าตะคูถึง
อ่างหินลบัมีด หมู่ท่ี 
9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

123 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากฟาร์มหมแูยกไป
ทางบา้นสร้างแวแ้ละ
แยกไปอ่างหินลบัมีด 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากฟาร์มหมแูยกไป
ทางบา้นสร้างแวแ้ละ
แยกไปอ่างหินลบัมีด 
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากฟาร์มหมแูยก
ไปทางบา้นสร้างแว้
และแยกไปอ่างหิน
ลบัมีด หมู่ท่ี 9 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
และมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

124 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นนายใจ  
พานานอกถึงคลอง
สาธารณะ หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. จากบา้นนายใจ  
พานานอกถึงคลอง
สาธารณะ หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากบา้นนายใจ  พา
นานอกถึงคลอง
สาธารณะ หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

125 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบา้นนางหวาน
ใจ  หาญสมบติัถึงบา้น
นางสมสิน  จ  าชาติและ
คลองน ้าสาธารณะ  หมู่
ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบา้นนางหวาน
ใจ  หาญสมบติัถึงบา้น
นางสมสิน  จ  าชาติและ
คลองน ้าสาธารณะ  หมู่
ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

จากบา้นนางหวาน
ใจ  หาญสมบติัถึง
บา้นนางสมสิน  จ  า
ชาติและคลองน ้า
สาธารณะ  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง  จงัหวดั
ชยัภูมิ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนา้โบสถถึ์ง
คุม้โนนสวรรคแ์นวเขต
วดัหนองไผล่อ้ม  หมู่ท่ี 
10  ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนา้โบสถถึ์ง
คุม้โนนสวรรคแ์นวเขต
วดัหนองไผล่อ้ม  หมู่ท่ี 
10  ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

สายหนา้โบสถถึ์ง
คุม้โนนสวรรคแ์นว
เขตวดัหนองไผล่อ้ม  
หมู่ท่ี 10  ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 



125 
 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ า บริเวณนานาย
สมมาตร  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ า บริเวณนานาย
สมมาตร  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

บริเวณนานาย
สมมาตร  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
แหล่งน ้าในการ
อุปโภค บริโภค
และเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ในการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนา้บา้นนาย
ปราโมทย ์ ศรีรังกาถึง
หนา้บา้นอาจารยป์รีดา  
เพ่ิมปัญญา  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายหนา้บา้นนาย
ปราโมทย ์ ศรีรังกาถึง
หนา้บา้นอาจารยป์รีดา  
เพ่ิมปัญญา  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายหนา้บา้นนาย
ปราโมทย ์ ศรีรังกา
ถึงหนา้บา้นอาจารย์
ปรีดา  เพ่ิมปัญญา  
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากแยกศาลปู่ ตา
ขุนทองถึงแนวเขต หมู่
ท่ี 12  หมู่ท่ี 2 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากแยกศาลปู่ ตา
ขุนทองถึงแนวเขต หมู่
ท่ี 12  หมู่ท่ี 2 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

จากแยกศาลปู่ ตา
ขุนทองถึงแนวเขต 
หมู่ท่ี 12  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

130 โครงการก่อสร้างฝาย
บริเวณนานายสายยทุธ  
พงษส์วสัด์ิ หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างฝาย
บริเวณนานายสายยทุธ  
พงษส์วสัด์ิ หมู่ท่ี 7 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

บริเวณนานายสาย
ยทุธ  พงษส์วสัด์ิ 
หมู่ท่ี 7 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนมี
แหล่งน ้าในการ
อุปโภค บริโภค
และเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ในการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

131 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จาก กม.3ถึงต าบลห้วย
บง  หมู่ท่ี  5 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จาก กม.3ถึงต าบลห้วย
บง  หมู่ท่ี  5 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

จาก กม.3ถึงต าบล
ห้วยบง  หมู่ท่ี  5 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

132 โครงการถนนเสริมผวิ
แอสฟัลติก จากบา้น
นางเมง้ถึงแนวเขต หมู่
ท่ี 1  หมู่ท่ี 11 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนเสริมผวิ
แอสฟัลติก จากบา้น
นางเมง้ถึงแนวเขต หมู่
ท่ี 1  หมู่ท่ี 11 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

จากบา้นนางเมง้ถึง
แนวเขต หมู่ท่ี 1  
หมู่ท่ี 11 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

133 โครงการถนน คสล.
สายบา้นซบัพระไวยไ์ป
บา้นซบัม่วง  หมู่ท่ี 6 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนน คสล.
สายบา้นซบัพระไวยไ์ป
บา้นซบัม่วง  หมู่ท่ี 6 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายบา้นซบัพระ
ไวยไ์ปบา้นซบัม่วง  
หมู่ท่ี 6 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

134 โครงการถนนดินลูกรัง
สายนานายค าบุ ถึงบา้น
หนองไผล่อ้ม ต าบลกุด
ตุม้ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ  หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการถนนดินลูกรัง
สายนานายค าบุ ถึงบา้น
หนองไผล่อ้ม ต าบลกุด
ตุม้ อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ  หมู่ท่ี 9 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

สายนานายค าบุ ถึง
บา้นหนองไผล่อ้ม 
ต าบลกุดตุม้ อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ  
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายท่าตะคูช่วงท่ี 
2 ถึงอ่างหินลบัมีด หมู่ท่ี 
4 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายท่าตะคูช่วงท่ี 
2 ถึงอ่างหินลบัมีด หมู่ท่ี 
4 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายท่าตะคูช่วงท่ี 2 
ถึงอ่างหินลบัมีด 
หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

136 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ าบริเวณห้วยหนอง
ทุ่ม หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ าบริเวณห้วยหนอง
ทุ่ม หมู่ท่ี 4 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

บริเวณห้วยหนอง
ทุ่ม หมู่ท่ี 4 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
แหล่งน ้าในการ
อุปโภค บริโภค
และเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ในการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนาเจริญ หมู่
ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยนาเจริญ หมู่
ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

ซอยนาเจริญ หมู่ท่ี 
10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ าบริเวณนาคลึม  
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างฝาย
กั้นน ้ าบริเวณนาคลึม  
หมู่ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

บริเวณนาคลึม  หมู่
ท่ี 9 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมี
แหล่งน ้าในการ
อุปโภค บริโภค
และเพ่ือ
การเกษตร 

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ในการอุปโภค 
บริโภคและเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 
2 ทุกซอย  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 
2 ทุกซอย  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

ภายในหมู่บา้นโพน
ทอง หมู่ท่ี 2 ทุก
ซอย  หมู่ท่ี 2 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

140 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากนาพ่อแสง
จนัทร์  ช่ืนนาเสียวถึงนา
นายรุ่ง  ร่ืนกล่ิน  หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากนาพ่อแสง
จนัทร์  ช่ืนนาเสียวถึงนา
นายรุ่ง  ร่ืนกล่ิน  หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากนาพ่อแสง
จนัทร์  ช่ืนนาเสียว
ถึงนานายรุ่ง  ร่ืน
กล่ิน  หมู่ท่ี 8 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

141 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นหนองหญา้รัง
กา  (ทุกซอย) หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าภายใน
หมู่บา้นหนองหญา้รัง
กา  (ทุกซอย) หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

ภายในหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา  
(ทุกซอย) หมู่ท่ี 4 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

142 โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลตกิสายหนา้วดัทุ่ง
สว่าง ช่วงท่ี 2  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการเสริมผวิจราจร
แอสฟัลตกิสายหนา้วดัทุ่ง
สว่าง ช่วงท่ี 2  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายหนา้วดัทุ่งสว่าง 
ช่วงท่ี 2  หมู่ท่ี 2 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

143 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายขา้งสวนชยั
พฒันาพร้อมท่อระบายน ้ า  
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.สายขา้งสวนชยั
พฒันาพร้อมท่อระบายน ้ า  
หมู่ท่ี 1 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายขา้งสวนชยั
พฒันาพร้อมท่อ
ระบายน ้ า  หมู่ท่ี 1 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

144 โครงการเสริมผวิแอสฟัล
ติกจากหนา้บา้นนางยพุิน
ถึงหนา้วดัทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 
2 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการเสริมผวิแอสฟัล
ติกจากหนา้บา้นนางยพุิน
ถึงหนา้วดัทุ่งสว่าง หมู่ท่ี 
2 ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากหนา้บา้นนาง
ยพุินถึงหนา้วดัทุ่ง
สว่าง หมู่ท่ี 2 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

145 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. สายเขา้นายายทิน 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 11 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. สายเขา้นายายทิน 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 11 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

สายเขา้นายายทิน 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 11 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

146 โครงการปรับปรุงราง
ระบายน ้ าหน้าบา้นนางมุก 
หมู่ที่ 11 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูม ิ

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปรับปรุงราง
ระบายน ้ าหน้าบา้นนางมุก 
หมู่ที่ 11 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูม ิ

หน้าบา้นนางมุก หมู่ที่ 
11 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

147 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนานายบวั  ลอง
จ านงถึงนานายทรงเดช  คง
สุพรรณ  หมู่ที่ 4 ต  าบลโพน
ทอง อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายนานายบวั  ลอง
จ านงถึงนานายทรงเดช  คง
สุพรรณ  หมู่ที่ 4 ต  าบลโพน
ทอง อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

สายนานายบวั  ลอง
จ านงถึงนานายทรงเดช  
คงสุพรรณ  หมู่ที่ 4 
ต  าบลโพนทอง อ  าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้ า+ท่อระบายน ้ าร้านอาหาร
ปลานิลถึงสนามฟุตซอล 
หมู่ที่ 4 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ  

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างรางระบาย
น ้ า+ท่อระบายน ้ าร้านอาหาร
ปลานิลถึงสนามฟุตซอล 
หมู่ที่ 4 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูม ิ

จากร้านอาหารปลานิล
ถึงสนามฟุตซอล หมู่ที่ 
4 ต  าบลโพนทอง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

149 ติดตั้งหอกระจายข่าว เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ติดตั้งหอกระจายข่าว 

จดัซ้ือชุดหอกระจาย
ข่าว จ  านวน 6 จุด 

318,000 318,000 318,000 318,000 318,000 เพื่อให้ประชาชน
ไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 

ประชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูล
ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

150 ปรับปรุงจุดสูบน ้ าหนอง
ใหญ่ เพื่อใชเ้ติมน ้ า
รถบรรทุกน ้ า 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุงจุดสูบน ้ าหนอง
ใหญ่ เพื่อใชเ้ติมน ้ า
รถบรรทุกน ้ า 

จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีจุดสูบน ้ าที่มัน่คง
ถาวร 

มีจุดสูบน ้ าที่มัน่คงถาวร กองช่าง 
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โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

151 ก่อสร้างบ่อก าจดัขยะ
อินทรีย ์

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ก่อสร้างบ่อก าจดัขยะ
อินทรีย ์

จ านวน 1 โครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีบ่อก าจดัขยะท่ี
มัน่คงถาวร 

มีบ่อก าจดัขยะท่ีมัน่คง
ถาวร 

กองช่าง 

152 ค่าใชจ่้ายในการปรับปรุง/
ซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการ 

เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบการ 

จ านวน 1 โครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีอาคารเรียนและ
อาคาร
ประกอบการท่ี
คงทนถาวร 

มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบการท่ี
คงทนถาวร 

กองช่าง 

153 ขยายเขตประปา หมู่ท่ี 9 เพ่ือใหป้ระชาชนมีน ้ าด่ืม
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

สายส่ีแยกหนา้บา้น
นายบุญกอง  ศีจ าปา
ถึงศาลา SML 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้ าด่ืมน ้ า
ใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

154 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค  สาขาชยัภูมิ 

เพื่ออุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค  สาขาชยัภูมิ 

การประปาส่วน
ภูมิภาค  สาขาชยัภูมิ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
อุดหนุนการ
ประปาส่วน
ภูมิภาค  สาขา
ชยัภูมิ 
 

มีการด าเนินงานที่
ต่อเน่ืองทุกปี 

กองช่าง 

155 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 

เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 

การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัชยัภูมิ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดั
ชยัภูมิ 
 

มีการด าเนินงานที่
ต่อเน่ืองทุกปี 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ ที ่ 3 การพฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการเกษตร 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 

2.1.แผนงานการเกษตร 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าสู้ภัยแล้ง 

เพื่อให้เกษตรกรมีน ้าใช้
อย่างเพียงพอในด้าน
การเกษตร 

ทั ง 12 หมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้า
ใช้อย่าง
เพียงพอ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
น ้าใช้อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

2. โครงการจัดการน ้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน ้าใต้
ดิน)  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดการน ้าตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ธนาคารน ้าใต้
ดิน) 

ประชาชน
ต้าบลโพนทอง
ผู้สนใจเข้าร่วม

โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนใน
เขตพื นท่ีต้าบล
โพนทอง ร้อย
ละ 70 %  

มีการน้าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาต้าบลโพน
ทองให้มีการบริหาร
จัดการน ้าเพื่อ
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต  
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพการ
เล้ียงโค 
 

เสริมรายไดใ้นชุมชน หมู่ท่ี 3 ,หมู่ท่ี 5 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละ 70 ของ
กลุ่มผูเ้ล้ียงโคมี
รายได ้

เสริมรายไดใ้นชุมชน ส านกัปลดั 

4. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพใน
หมู่บา้น 

เพ่ือประชาชนในหมู่บา้น
มีทุกกลุ่มอาชีพตามความ
เหมาะสม 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 กลุ่มอาชีพทั้ง 12 
หมู่บา้น มี
รายไดแ้ละงาน
ท าท่ีเหมาะสม 

เพ่ือประชาชนใน
หมู่บา้นมีทุกกลุ่ม
อาชีพตามความ
เหมาะสม 

ส านกัปลดั 

5. สร้างฝายวงัหัวโศก  หมู่ท่ี 
7 

เพ่ือใชใ้นการกกัเก็บน ้ า
ให้ไดม้ากกว่าเดิม 

สร้างฝายวงัหัว
โศก  หมู่ท่ี 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. ขุดสระหนองผหีลอก  
หมู่ท่ี 7 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

ขุดสระหนอง
ผหีลอก  หมู่ท่ี 7 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

7. ต่อท่อสูบน ้า หมู่ท่ี 8 เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

จากท่ีนานาย
ประมวล ถึง วดั

ชยัภูมิ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

8. ก่อสร้างฝายน ้าลน้ล าหว้ย
ประทา 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

นานายหนูกวน  
พองชยัภูมิ  บา้น
โพนทอง  หมู่ท่ี  

12 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

9. ก่อสร้างฝายน ้าลน้ล าหว้ย
ดินแดง 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

ล าห้วยดินแดง
บริเวณนา นายก
องเหรียน  บุญ

จิตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

10. กลุ่มพนัธ์ขา้ว (ธนาคาร
ขา้ว หมู่ท่ี 12) 

ให้เกษตรกรมีเงินออมใน
รูปแบบการออมดว้ยขา้ว 

กลุ่มพนัธ์ขา้ว  
หมู่ 12 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 70 
เกษตรกรมีเงิน
ออมดว้ยขา้ว 

ให้เกษตรกรมีเงิน
ออมในรูปแบบการ
ออมดว้ยขา้ว 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11. ปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่ง
น ้ า หมู่ท่ี 8 

เพ่ิมปริมาณน ้าในสระ จากนานายแสง
จนัทร์ ถึง สระ

วดั 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

12. พฒันาแหล่งน ้า หมู่ท่ี 8 
(ขุดสระ) 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

สระน ้ามิยาซา
ว่า 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

13. ขุดบ่อบาดาลในหมู่บา้น 
เพ่ือการเกษตรทุกหมู่บา้น 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอในดา้น
การเกษตร 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

14. โครงการสูบน ้าพลงังาน
แสงอาทิตย ์หนองใหญ่
เพ่ือการเกษตร 

ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้า
มาใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์
เกษตรกรไดใ้ชน้ ้ าใน
การเกษตรอยา่งพอเพียง 

ติดตั้งจากบ่อ
บาดาล 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

15. ส่งเสริมปลูกพืชสดเป็น
ปุ๋ย 

เพ่ือลดตน้ทุนเพ่ิมผลผลิต บา้นซบัม่วง หมู่
ท่ี 8 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 ของ
การเกษตร 

ส่งเสริมและลด
สารเคมี 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16. โครงการปรับปรุงดินเค็ม 
หมู่ท่ี 7 

เพ่ือให้พ้ืนท่ีดินเค็มลดลง
สามารถปลูกพืชไดม้าก
ข้ึน 

พ้ืนท่ีการเกษตร
ต าบลโพนทอง
150 ไร่ ม.7 

(เกษตรอ าเภอ)  

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 พ้ืนท่ีดินเค็ม
ลดลงปลูกพืช
ไดม้ากข้ึนร้อย
ละ 70 

พ้ืนท่ีดินเค็มลดลง
สามารถปลูกพืช
ไดม้ากข้ึน 

ส านกัปลดั 

17. กองทุนพฒันาและแกไ้ข
ปัญหาผูป้ลูกขา้ว 

เพ่ือให้กลุ่มมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

1  กองทุน   
(เกษตรอ าเภอ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มมีรายได้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
70 

กลุ่มมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน ส านกัปลดั 

18. โครงการส่งเสริมการปลูก
ขา้วมะลิอินทรีย ์

เพ่ือให้เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

300 ไร่ (เกษตร
อ าเภอ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกษตรกรปลูก
ขา้วมะลิอินทรีย์
มากข้ึนร้อยละ 
70 

เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

ส านกัปลดั 

19. ส่งเสริมการปลูกขา้วนา
ปรัง 

เพ่ือให้เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

500 ไร่(เกษตร
อ าเภอ) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรปลูก
ขา้วนาปรัง
อินทรียม์ากข้ึน
ร้อยละ 70 

เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20. โครงการศนูยเ์รียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด ารงชีวิต 

5 แห่ง ภายใน
ต าบล (เกษตร

อ าเภอ) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เกษตรกรใชใ้ช้
หลกัเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ
70 

เกษตรกรใชห้ลกั
เศรษฐกิจพอเพียงใน
การด ารงชีวิต 

ส านกัปลดั 

21. โครงการส่งเสริมปลูกผกั
ปลอดภยัจากสารพิษ   

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ในต าบลไดบ้ริโภคผกั
ปลอดสารพิษและเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่ประชาชน 

จดัหาตลาด,แหล่ง
ความรู้นวตักรรม
และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ให้กบั 

กลุ่ม 4,9,10 และ 
3,11   (เกษตร

อ าเภอ) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ 
ร้อยละ70 

ประชาชนในต าบล
ไดบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษ และเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

ส านกัปลดั 

22. โครงการป้องกนัและ
ก าจดัศตัรูพืช 

เพ่ือป้องกนัและลดการ
ระบาดของศตัรูขา้ว และ
ผกัต่าง ๆ ของเกษตร 

จ านวน  5,000 ไร่   
(เกษตรอ าเภอ) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ลดการระบาด
ของศตัรูขา้ว 
ร้อยละ 70 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การก าจดัศตัรูพืชได้
อยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

ส านกัปลดั 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23. โครงการจดังานส่งเสริม
เกษตร อินทรีย ์งานอาชีพ
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือสนบัสนุนให้
เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ย
อินทรียใ์ชเ้องตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ต าบลโพนทอง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรใชปุ๋้ย 
อินทรียร้์อยละ
70 

เกษตรกรหันมาผลิต
ปุ๋ยอินทรียใ์ชเ้องตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 

24. โครงการส่งเสริมปลูกพืช
สดเป็นปุ๋ย ปรับปรุงดิน 

- เพ่ิมอินทรียวตัถุให้ดิน 
-เพ่ิมผลผลิต                  -
ลดตน้ทุนการผลิต 

200 ไร่ ต่อปี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดินมีความอุดม
สมบรูณ์มากข้ึน
ร้อยละ 70 

ดินมีความอุดม
สมบรูณ์มากข้ึน
ผลผลิตต่อไร่เพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 

25. โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 
 
 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 70 มีการ
ด าเนินงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีงบประมาณ
เพียงพอในการจดัท า
โครงการ 

ส านกัปลดั 

26. โครงการร้านจ าหน่าย
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ otop ใน
ชุมชน หมู่ท่ี 1 

เพ่ือมีสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ otop ในชุมชน 

จ านวน 1 แห่ง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีสถานท่ี
จ าหน่าย
ผลิตภณัฑใ์น
ชุมชนจ านวน  1 
แห่ง 

มีสถานท่ีจ าหน่าย
สินคา้ otop ในชุมชน 

ส านกัปลดั 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

27. ส่งเสริมกลุ่มแม่บา้น กลุ่ม 
อสม. จดัอบรมเพ่ิมความรู้ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กลุ่มแม่บา้น 

กลุ่มแม่บา้นต าบล
โพนทอง12  
หมู่บา้น 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คณะท างานกลุ่ม 
อสม. มีความรู้
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
80  

คณะท างานกลุ่ม อส
ม. มีประสิทธิภาพใน
การท างาน มากข้ึน 

ส านกัปลดั 

28. โครงการส่งเสริมการเล้ียง
ไก่บา้นและไก่ไข่ 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริม  และ
ลดค่าใช ้จ่ายในครัวเรือน 

โครงการส่งเสริม
การเล้ียง ไก่พนัธ์
ไข่ หมู่ท่ี  6 ไก่

พ้ืนเมือง หมู่ 8 ไก่
พ้ืนบา้น-ไก่พนัธุ์

ไข่ หมู่ 11 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนลด
รายจ่ายเพ่ิม
รายได ้ร้อยละ 
70 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริม
และลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 

29. โครงการสนบัสนุนกลุ่ม
เล้ียงจ้ิงหรีด  หมู่ท่ี  8 

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริมและ
ลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน 

กลุ่มเล้ียงจ้ิงหรีด
บา้นซบัม่วง หมู่ท่ี 

8 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดรายจ่ายเพ่ิม
รายไดข้องกลุ่ม
ผูเ้ล้ียงจ้ิงหรีด
ร้อยละ 70 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริม
และลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 

30. ฝึกอบรม,ศึกษาดูงาน
ให้กบักลุ่มผูป้ระกอบ
อาชีพ 

เพ่ือให้กลุ่มผูป้ระกอบ
อาชีพมีความรู้และ
สามารถน าไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มผูป้ระกอบ
อาชีพต าบลโพน

ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผูท่ี้ผา่นการ
อบรมมีความรู้
ร้อยละ80 

ผูป้ระกอบอาชีพมี
ความรู้และสามารถ
น าไปใชใ้นการ
ประกอบอาชีพของ
ตนเอง 

ส านกัปลดั 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้
ประชาชนในต าบลโพน
ทองไดท้  าการเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
ต าบลโพนทอง
ผูส้นใจเขา้ร่วม
โครงการ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ส่งเสริมให้
ประชาชนไดท้  า
การเกษตรร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
โพนทองไดท้  า
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 

31. ร้านคา้ชุมชนหรือตลาด
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
บริโภคผกัปลอดสารพิษ
และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร 

ทั้ง  12  หมู่บา้น  
(เกษตรอ าเภอ) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้
บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ
ร้อยละ 70 

ประชาชนไดบ้ริโภค
ผกัปลอดสารพิษและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ทางการเกษตร 

ส านกัปลดั 

32. สูบน ้าหนองใหญ่ดว้ย
พลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตร 

1.เพ่ือแกไ้ขปัญหาการ
ขาดแคลนน ้าส าหรับใช้
ในการเกษตรให้แก่
เกษตรกร                           
2.เพ่ือลดภาวะค่าใชจ่้าย
น ้ ามนัเช้ือเพลิงของชุมชน
ในการสูบน ้าเพ่ือ
การเกษตร                        
3.เพ่ือส่งเสริมการใช้
พลงังานทดแทนในภาค
การเกษตรของจงัหวดั
ชยัภูมิ 

เกษตรกรในพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 70  ของ
เกษตรกรใน
พ้ืนท่ี  มีการใช้
น ้ าอยา่งพอเพียง 

1.สามารถแกไ้ข
ปัญหาการขาดแคลน
น ้าส าหรับใชใ้น
การเกษตรให้แก่
เกษตรกรบา้นหนอง
หญา้รังกาได ้                  
2. สามารถลดภาวะ
ค่าใชจ่้ายน ้ ามนั
เช้ือเพลิงของชุมชน
ในการสูบน ้าเพ่ือ
การเกษตรได ้     

1.จงัหวดั
ชยัภูมิ   2.
กลุ่มจงัหวดั     
3.สนง.
พลงังาน

จงัหวดัชยัภูมิ     
4.สนง.เกษตร
จงัหวดัชยัภูมิ      
5.อบต.โพน
ทอง ฯลฯ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 
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หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33. ส่งเสริมการผลิตและการ
ใชเ้ตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
ประสิทธิภาพสูง (แบบ
นอน) 

1.เพ่ือลดปริมาณการใช้
ไมใ้นการเผา่ถ่านแบบ
ดั้งเดิม                                 
2.เพ่ือไดถ่้านจากการเผา
ถ่าน 200 ลิตร เกิดผลดีต่อ
การน าไปใชใ้นครัวเรือน                           
3.เพ่ือไม่ให้เกิดควนั
มลพิษต่อสภาพแวดลอ้ม
และชุมชน 

12 หมู่บา้น 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 สร้างรายไดจ้าก
การจ าหน่ายถ่าน
และลดการใช้
ก๊าซ LPG                

1.ส่งเสริมให้ชุมชน
ผลิตถ่านใชเ้องและ
ไดถ่้านประสิทธิภาพ
สูงใช ้                             
2.สร้างรายไดจ้าก
การจ าหน่ายถ่านและ
ลดการใชก้๊าซ LPG                 
3.ลดการตดัไมใ้หญ่
ท่ีจะน ามาผลิตถ่าน 

1.คณะท างาน
ฯ    2.อบต.
โพนทอง                 
3.ตวัแทน
ชุมชน       4.
สนง.พลงังาน
จงัหวดัชยัภูมิ 

34. โครงการส่งเสริมการใช้
เตาเศรษฐกิจแบบมณฑล 
2 

1.ส่งเสริมให้ประชาชน
ตระหนกัในการใช้
พลงังานอยา่งคุม้ค่า                    
2.เพ่ือส่งเสริมการใชเ้ตา
เศรษฐกิจประยกุตแ์บบ
มณฑล  2 อยา่งมี
ประสิทธิภาพ                    
3.เพ่ือลดการใชแ้ก๊ซ LPG 

กลุ่มอาชีพต าบล
โพนทอง 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ชุมชนมี
ค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานลดลง        

1.ชุมชนมีค่าใชจ่้าย
ดา้นพลงังานลดลง       
2.การน าเทคโนโลยี
พลงังานท่ีเหมาะสม
กบัชุมชนไปใชง้าน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.คณะท างาน
ฯ    2.อบต.
โพนทอง                 
3.ตวัแทน

ชุมชน       4.
สนง.พลงังาน
จงัหวดัชยัภูมิ 
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วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 
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หลกั 
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(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์

1.ส่งเสริมการพฒันา
กระบวนการผลิตปุ๋ย
อินทรียใ์ห้ไดม้าตรฐาน   
2.เพ่ือเพ่ิมปริมาณ และ
คุณภาพการผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ให้เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ                    
3.ส่งเสริมการขยายตลาด
ปุ๋ยอินทรียเ์พ่ือสร้าง
รายไดใ้ห้สมาชิกเพ่ิมข้ึน                               
4.ส่งเสริมการใชปุ๋้ย
อินทรียใ์นพ้ืนท่ี เพ่ือลด
ภาระค่าใชจ่้ายปุ๋ยเคมี 

กลุ่มผลิตปุ๋ย
อินทรียต์  าบลโพน

ทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เกษตรกรมีการ
ใชปุ๋้ยอินทรีย์
เพ่ิม ตน้ทุนใน
การผลิตสินคา้
เกษตรลดลง 

1.กระบวนการผลิต
ปุ๋ยอินทรียไ์ด้
มาตรฐานเพ่ิมข้ึน          
2.สามารถผลิตปุ๋ย
อินทรีย ์ท่ีมีปริมาณ
และคุณภาพ เพียงพอ
ต่อความตอ้งการ            
3.สามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัสมาชิก
เพ่ิมข้ึน                            
4.เกษตรกรมีการใช้
ปุ๋ยอินทรียเ์พ่ิม 
ตน้ทุนในการผลิต
สินคา้เกษตรลดลง 

1.สนง.เกษตร
จงัหวดัชยัภูมิ      
2.อบต.โพน
ทอง ฯลฯ 
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(บาท) 

2565 
(บาท) 

36. ส่งเสริมการผลิตขา้ว
คุณภาพ GAP 

1.เพ่ือเพ่ิมปริมาณคุณภาพ
และมลูค่าของขา้ว                                        
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
เร่ืองการผลิตขา้วคุณภาพ 
GAP 

เกษตรกรต าบล
โพนทอง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ผลผลิตมี
ปริมาณคุณภาพ 
และมลูค่าเพ่ิม
ข้ึน 

1.เกษตรมีการปลูก
ขา้วปลอดสารพิษ
เพ่ิมมากข้ึน                              
2.ผลผลิตมีปริมาณ
คุณภาพ และ
มลูค่าเพ่ิมข้ึน 

1.สนง.เกษตร
จงัหวดัชยัภูมิ        
2.สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดัชยัภูมิ        
3.สถานี
พฒันาท่ีดิน
จงัหวดัชยัภูมิ      
4.สนง.สภา
เกษตรกร
จงัหวดัชยัภูมิ        
5.อบต.โพน
ทอง ฯลฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37. การก่อสร้างไซโลเก็บขา้ว
ในการผลิตขา้วฮางงอก 

1.เพ่ือเป็นการแกไ้ข
ปัญหาพ้ืนท่ีเก็บขา้วของ
กลุ่มผลิตขา้วฮางงอก                                        
2.เพ่ือคุณภาพการผลิต
ขา้วฮางงอก 

1.กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนการแปรรูป

ขา้วฮางงอก        
2.เครือข่าย

วิสาหกิจชุมชน
กลุ่มผูผ้ลิตขา้ว
คุณภาพ GAP 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามารถแกไ้ข
ปัญหาพ้ืนท่ีเก็บ
ขา้วของกลุ่ม
ผลิตขา้ว ฮางง
อก                                  

1.สามารถแกไ้ข
ปัญหาพ้ืนท่ีเก็บขา้ว
ของกลุ่มผลิตขา้ว ฮา
งงอก                                 
2.คุณภาพการผลิต
ขา้วฮางงอกเพ่ิมข้ึน 

1.สนง.เกษตร
จงัหวดัชยัภูมิ        
2.สนง.เกษตร
และสหกรณ์
จงัหวดัชยัภูมิ        
3.สนง.พฒันา
ชุมชนจงัหวดั
ชยัภูมิ        4.
อบต.โพน
ทอง ฯลฯ 

38. ส่งเสริมการท าปศุสัตว์
แบบครบวงจร 

1.เพ่ือส่งเสริมการเล้ียง
สัตวใ์นพ้ืนท่ี                       
2.เพ่ือแกปั้ญหาการ
ว่างงานของชุมชน             
3.เพ่ือสร้างอาชีพเสริม
ให้กบัชุมชน 

ชุมชนต าบลโพน
ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เกิดการสร้าง
อาชีพเสริม มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน 

1.ชุมชนมีการเล้ียง
สัตวใ์นพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน          
2.สามารถแกปั้ญหา
การว่างงานของ
ชุมชนได ้                         
3.เกิดการสร้างอาชีพ
เสริม มีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

1.สนง.เกษตร
จงัหวดัชยัภูมิ      
2.สนง.ปศุ
สัตวจ์งัหวดั
ชยัภูมิ      3.
อบต.โพน
ทอง ฯลฯ 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39. โครงการวางแผนส่งเสริม
การเกษตร 

เพ่ือส่งเสริมพฒันาการ
บริหารจดัการศนูยบ์ริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยกีารเกษตร 

เกษตรกรต าบล
โพนทอง  (เกษตร

อ าเภอ) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 70 ของผู ้
ท่ีผา่นการอบรม 

เกษตรกรไดพ้ฒันา
ความรู้ทางดา้น
การเกษตร 

ส านกัปลดั 

40. โครงการปรับปรุงบรูณ
การโรงผลิตน ้าด่ืม 

บา้นสร้างแว ้ม.5 กลุ่มผลิตน ้าด่ืม
บา้นสร้างแว ้

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชาวบา้นสร้างแว้
มีอาชีพมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
50 

ชาวบา้นสร้างแวมี้
อาชีพมีรายได ้มีน ้ า
ด่ืมท่ีสะอาดไวด่ื้ม
ตลอดปี 

ส านกัปลดั 

41. โครงการตลาดสีเขียว เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีในการจ าหน่าย
สินคา้ ทางการเกษตร 

จ านวน  1  
โครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนได้
บริโภคอาหาร
ปลอดภยั ร้อย
ละ 60 

ประชาชนมีสถานท่ี
ในการจ าหน่าย
สินคา้ทางการเกษตร  

ส านกัปลดั 

42. สนบัสนุนกลุ่มอาชีพ  
ต่าง ๆ ในต าบลโพนทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพ
เสริมและรายได ้

ทั้ง 12 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนใน
ต าบลมีอาชีพ  มี
รายไดเ้พ่ิมข้ึน
ร้อยละ 60 

การด าเนินงานของ
กลุ่มเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43. โครงการสนบัสนุนการ
พฒันาหมู่บา้น เศรษฐกิจ
พอเพียงยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการสนบัสนุนการ
พฒันาหมู่บา้น เศรษฐกิจ
พอเพียงยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

พ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมให้
ประชาชนไดท้  า
การเกษตรร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
โพนทองไดท้  า
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 

44. ทศันะศึกษา ดูงาน ต าบล
โพนทอง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ
ผูน้ ากลุ่มอาชีพและผูน้ า
ชุมชนต่างๆ 

ปีละ 1 คร้ัง 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 70  

ผูน้ ากลุ่มอาชีพ / ผูน้ า
ชุมชนมี 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานเพ่ิมข้ึน 

ส านกัปลดั 

45. โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนต าบล
โพนทองผูส้นใจ
เขา้ร่วมโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส่งเสริมให้
ประชาชนไดท้  า
การเกษตรร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
โพนทองไดท้  า
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 

46. โครงการสนบัสนุนการ
พฒันาหมู่บา้น เศรษฐกิจ
พอเพียง ยกระดบัคุณภาพ  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการสนบัสนุนการ
พฒันาหมู่บา้น เศรษฐกิจ
พอเพียง ยกระดบัคุณภาพ 

พ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสริมให้
ประชาชนไดท้  า
การเกษตรร้อย
ละ 70 

ประชาชนในต าบล
โพนทองไดท้  า
การเกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47. โครงการส่งเสริมการปลูก
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุงดิน 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการส่งเสริมการปลูก
ปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุงดิน 

เกษตรกรผูส้นใจ
ทั้ง 12 หมู่บา้น 
ต าบลโพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ดินท่ีเป็นพ้ืนท่ี
ทางการเกษตรมี
ความสมบรูณ์
ข้ึน 

ดินท่ีเป็นพ้ืนท่ีทาง
การเกษตรมีความ
สมบรูณ์ข้ึน 

ส านกัปลดั 

48. โครงการส่งเสริมการผลิต
และการใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ส่งเสริมการผลิตและการ
ใชน้ ้ าหมกัชีวภาพ 

เกษตรกรผูส้นใจ
ทั้ง 12 หมู่บา้น 
ต าบลโพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผูท่ี้เขา้ร่วม
อบรมมีความรู้
ความเขา้ใจใน
การผลิตและการ
ใชน้ ้ าหมกั
ชีวภาพมากข้ึน 

ผูท่ี้เขา้ร่วมอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การผลิตและการใชน้ ้ า
หมกัชีวภาพมากข้ึน 

ส านกัปลดั 

49. โครงการก่อสร้างฝาย
ชะลอน ้าสู้ภยัแลง้ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ก่อสร้างฝายชะลอน ้าเพ่ือ
การเกษตร 

หนองใหญ่หรือ
แหล่งน ้า
สาธารณะอ่ืน ๆ
ในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถชะลอ
และกกัเก็บน ้ า
ไวใ้ชใ้น
หนา้แลง้ไดม้าก
ข้ึน 

เพ่ือกกัเก็บชะลอน ้า 
ไวใ้ชใ้นหนา้แลง้อยา่ง
เพียงพอ 

ส านกัปลดั 

50. สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

การเกษตร 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51. สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าครุภณัฑต่์างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ี  

เพ่ือสนบัสนุนค่า
ครุภณัฑต่์างๆเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

250,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

250,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

250,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

250,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

250,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมา
ณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

การเกษตร 

52. ค่าจา้งเหมาบุคคลช่วยงาน
ดา้นการเกษตร 

เพ่ือจา้งเหมาบุคคลเพ่ือ
ช่วยงานดา้นการเกษตร 

จ านวน  1 คน 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 มีบุคลากรเพ่ือ
ช่วยการ
ปฏิบติังานดา้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

มีบุคลากรเพ่ือช่วยการ
ปฏิบติังานดา้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

การเกษตร 

53. โครงการคลองสวยน ้าใส
ร่วมใจก าจดัวชัพืช 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการคลองสวยน ้า
ใสร่วมใจก าจดัวชัพืช 

จ านวน 1 
โครงการ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 คลองน ้าใน
พ้ืนท่ีต าบลโพน
ทองไดรั้บการ
ปรับปรุง
ทศันียภาพให้มี
ความสะอาด
สวยงาม 

คลองน ้าในพ้ืนท่ีต าบล
โพนทองไดรั้บการ
ปรับปรุงทศันียภาพให้
มีความสะอาดสวยงาม 

ส านกัปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมทิี ่8  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี มปีระสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงและบริหารจัดการ 
 3.1.แผนงานบริหารทัว่ไป 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ค่าใชจ่้ายส าหรับการ
เลือกตั้ง หรือการท าประชา
พิจารณ์ ประชามติต่างๆ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับ
การเลือกตั้งทัว่ไปหรือ
เลือกตั้งซ่อมฯ ในระดบั
ทอ้งถ่ินและระดบัชาติ 
การท าประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

การเลือกตั้ง 
การท าประชา
พิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 
ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละ 60 ของ
ผูมี้สิทธิ
เลือกตั้งไป
เลือกตั้ง 

ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข
ไดรั้บการพฒันา 

สนง.ปลดั 
 

2 ส่งเสริมสนบัสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธีวนัส าคญัของชาติ 
และงานศาสนา ประเพณี
และวฒันธรรม เช่น 
- โครงการวนัพ่อแห่งชาติ 
- โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วนัส าคญัของ
ชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วนัส าคญัของ
ชาติ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวทุ้ก
ประการ 

จรรโลงไวซ่ึ้ง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

สนง.ปลดั 
 

 
        

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น 
ค่าใชจ่้ายในการให้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบล ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

850,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

850,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 
กองคลงั 

4 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าวสัดุให้แก่ส่วน
งานต่างๆ โครงการจดัซ้ือ
วสัดุต่างๆตามอ านาจ
หนา้ท่ี เพ่ือใชใ้น
ส านกังานและบริการ
สาธารณะ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าวสัดุ
ต่างๆเพ่ือด าเนินการตาม
อ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 
กองคลงั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าครุภณัฑต่์างๆ
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ี  

เพ่ือสนบัสนุนค่า
ครุภณัฑต่์างๆเพ่ือ
ด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

500,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน
ท่ีสูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 
กองคลงั 

6 รายจ่ายอ่ืนๆ  
- ค่าจา้งองคก์รหรือ
สถาบนัท่ีเป็นกลางเพ่ือ
เป็นผูด้  าเนินการส ารวจ
ความพึงพอใจของผูม้ารับ
บริการปฏิบติังานของ 
อบต.โพนทอง 

เพ่ือเป็นส ารวจความ
พึงพอใจของผูม้ารับ
บริการปฏิบติังานของ 
อบต.โพนทอง 

พ้ืนท่ีต าบล 
โพนทอง 

20,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

20,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

อบต.โพนทอง
ผา่นเกณฑ์
ประเมินทุก
ดา้นท่ีประเมิน 

ทราบความพึง
พอใจของผูม้ารับ
บริการท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานของ 
อบต.โพนทอง 

สนง.ปลดั 

7 จดัซ้ือรถยนต ์ส าหรับใช้
ในการปฏิบติังานและการ
บริการประชาชน 
 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานและ
การบริการประชาชน 

1) รถยนต ์             
2) รถบสั            
3) รถยนตด์บัเพลิง
4) รถแมค็โคร             
5) รถบรรทุกน ้า          
6) รถตู้
เอนกประสงค ์      
7) รถจดัเก็บขยะ   
8)รถปัดกวาดถนน 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 พฒันาศกัยภาพ 
การท างานของ 
บุคลากรร้อย
ละ 70  

มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบติั งาน
และการบริการ
ประชาชน 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการประชุม
ประชาคมการบรูณาการ
จดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น
และแผนพฒันาของ อบต. 
รวมถึงโครงการ อบต.
เคล่ือนท่ีเพ่ือบริการ
ประชาชน 

ประชาชนไดแ้สดงความ
คิดเห็นในการแกไ้ข
ปัญหาเพ่ือให้บริการ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

จ านวน 12
หมู่บา้น 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

50,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประชาชนร้อย
ละ 80 ของทุก
ครัวเรือนเขา้
ร่วมประชุม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
แผนและโครงการ
พฒันา 

สนง.ปลดั 

9 รายจ่ายต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุง รักษา 
ค่าบริการ,ค่ารับรอง,ค่า
ซ่อมแซมต่างๆ 

พฒันางาน
บริหารและ 
บริการของ
อบต. (การ
ด าเนินงาน 
อบต. 

120,0000 120,0000 120,0000 1200,000 1200,000 พฒันาศกัยภาพ
การท างานของ
บุคลากรร้อย
ละ70 

อบต.ให้บริการ
ประชาชนอยา่งมี 

สนง.ปลดั 

10 จดัซ้ือไมโครโฟนส าหรับ
ห้องประชุม 

เพ่ือใชส้ าหรับการห้อง
ประชุม 

จ านวน 12  ตวั 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 พฒันาศกัยภาพ
การด าเนินการ
จดัประชุมได้
ร้อยละ 60 

การประชุมเป็นไป
อยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ต่อเน่ือง มีไม 
ไครโฟนพร้อมงาน 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 เคร่ืองบดยอ่ยสับก่ิงไม ้ เพ่ือใชส้ าหรับ บดยอ่ย
สับก่ิงไมท่ี้ตดัท้ิงใน
ชุมชน 

จ านวน  1  
เคร่ือง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดปริมาณเศษ
ก่ิงไม ้    ท่ี
ตดัท้ิงแลว้
ไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์ 

ปัญหาการท้ิงเศษก่ิง
ไมใ้นชุมชนลดลง     
มีการบริหารจดัการ
ขยะดีข้ึน 

สนง.ปลดั 

12 โครงการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษา 
ดูงาน ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถแก่ผูเ้ขา้
รับการฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงาน 
ตลอดจนสร้างคุณธรรม
จริยธรรม 

ผูบ้ริหาร 
พนกังาน 
ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

200,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

100,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ร้อยละ 100 
ของผูบ้ริหาร 
พนกังาน 
ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ไดรั้บการ
พฒันา 

น าความรู้มาพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

สนง.ปลดั 

13 จดัซ้ือวสัดุ / ครุภณัฑ ์ท่ี
ใชใ้นกิจกรรมของ อบต. 
และพฒันาระบบ
สารสนเทศ 
 

เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
องคก์รและบุคลากร 

วสัดุ / ครุภณัฑ์
ท่ีใชใ้นกิจการ
ของอบต.  และ
พฒันาระบบ

สารสนเทศ(การ
ด าเนินงาน 
อบต.) 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

การด าเนินงาน 
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ
80 

บุคลากรและองคก์ร
ไดรั้บการพฒันา 
และปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการจดัท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น 
 

เพ่ือพฒันาการจดัเก็บภาษี
ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ในพ้ืนท่ี 
อบต.โพนทอง 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จดัเก็บภาษีได้
เพ่ิมมากข้ึน 

การจดัเก็บภาษีได้
ตามเป้าหมาย 

กองคลงั 

15 อุดหนุนโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสาร
การจดัซ้ือจดัจา้งระดบั
อ าเภอ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงานตามโครงการ 

ศนูยข์อ้มลู
ข่าวสารการ 
จดัซ้ือจดัจา้ง 
ของ อบต. 
ระดบัอ าเภอ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ศนูยข์อ้มลู
ข่าวสาร
ด าเนินการอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ศนูยข์อ้มลู
ข่าวสาร
ด าเนินการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 

16 โครงการหนา้บา้นน่ามอง
หลงับา้นร้ัวกินได ้

เพ่ือให้เป็นการปรับปรุง
ภูมิทศัน์ภายในหมู่บา้นให้
เกิดความร่มร่ืน สวยงาม
น่าอยู ่น่ามอง หลงับา้นร้ัว
กินได ้

12 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ของ
หมู่บา้นท่ีเขา้
ประกวดมีความ
สวยงาม  น่าอยู ่

หมู่บา้นท่ีเขา้
ประกวดมีความ
สวยงาม  น่าอยู ่ 
น่ามองและ
ประชาชนมี
จิตส านึกท่ีดี
ร่วมกนั 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ปรับปรุงขอ้มลูระบบ
สารสนเทศต าบลโพน
ทอง 

เพ่ือปรับปรุงขอ้มลูระบบ
สารสนเทศต าบลโพน
ทอง 

ส านกังานอบต.
โพนทอง  

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 มีการปรับปรุง
ระบบขอ้มลู
สารสนเทศให้
เป็นปัจจุบนัและ
สามารถคน้หา
และตรวจสอบ
ขอ้มลูได ้

มีการปรับปรุง
ระบบขอ้มลู
สารสนเทศให้
เป็นปัจจุบนัและ
สามารถคน้หา
และตรวจสอบ
ขอ้มลูได ้

สนง.ปลดั 

18 ส่งเสริมสนบัสนุนรัฐพิธี 
ราชพิธี 
- โครงการวนัแม่แห่งชาติ 

ฯลฯ 

เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนรัฐ
พิธี ราชพิธี วนัส าคญัของ
ชาติ  
 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วนัส าคญัของ

ชาติ 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวทุ้ก
ประการ 

จรรโลงไวซ่ึ้ง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

สนง.ปลดั 
 

19 ค่าจา้งเหมาติดตั้ง
โปรแกรมออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจดัเก็บ
ขยะ 

เพ่ือติดตั้งโปรแกรมออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจดัเก็บ
ขยะ 

การด าเนินงาน
ฝ่ายกองคลงัมี
ประสิทธิภาพ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 80 ของ
การด าเนินงาน
ดา้นการออก
ใบเสร็จรับเงิน
ค่าจดัเก็บขยะ 
มีประสิทธิภาพ 
และรวดเร็วข้ึน 

การด าเนินงาน
การคลงัมี

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองคลงั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการอบรมมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
อบรมมาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผูบ้ริหาร 
พนกังาน
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทอง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ร้อยละของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
คุณธรรม
จริยธรรมมาก
ข้ึน 

ผูบ้ริหาร 
พนกังานองคก์าร
บริหารส่วนต าบล

โพนทอง มี
คุณธรรมและ

จริยธรรมมากข้ึน 

ส านกัปลดั 

21 ค่าจา้งเหมาดูแลเวบ็ไซต ์ เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายค่าจา้ง
เหมาดูแลเวบ็ไซต ์

ในส านกังาน 
อบต.โพนทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 อบต.โพนทองมี
เวบ็ไซตท่ี์เป็น
ปัจจุบนั 

อบต.โพนทองมี
เวบ็ไซตท่ี์เป็น
ปัจจุบนั 

ส านกัปลดั 

22 ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง
ไปปฏิบติัราชการ 

เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่า
ท่ีพกั และค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปราชการของ
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา ฯ 
พนกังานส่วนต าบล
พนกังานจา้ง 

ของผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา ฯ 
พนกังานส่วน
ต าบลพนกังาน
จา้ง  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
ความรู้ความ
เขา้ใจมีการ
ปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ร้อยละของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
ความรู้ความเขา้ใจ
มีการปฏิบติังานท่ี
มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 ค่าใชจ่้ายในการเลือกตั้ง 
ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
อบต. 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายใน
การเลือกตั้งของ อบต.
ตามท่ีคณะกรรมการ
เลือกตั้งก  าหนด (กรณี 
ครบวาระยบุสภาและ
กรณีแทนต าแหน่งท่ีว่าง) 

ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 
อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
เลือกตั้งเป็นไป
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้การ
ด าเนินงาน
เลือกตั้งเป็นไป
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

24 ค่าท าประกนั พรบ.
รถยนต ์ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าท า
ประกนัภยั พ.ร.บ.รถยนต ์
ส่วนกลาง  
รถจกัรยานยนต ์ของ 
อบต.โพนทอง 

ประกนัภยั 
พ.ร.บ.รถยนต ์
ส่วนกลาง  
รถจกัรยานยนต ์
ของ อบต.โพน
ทอง 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 เพ่ือให้รถยนต์
ส่วนกลาง อบต.
โพนทอง ไดรั้บ
การคุม้ครอง
ตามกฎหมายทุก
คนั 

เพ่ือให้รถยนต์
ส่วนกลาง อบต.
โพนทอง ไดรั้บ
การคุม้ครองตาม
กฎหมายทุกคนั 

ส านกัปลดั 

25 ค่าพวงมาลยั  ช่อดอกไม ้ 
พวงมาลา 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจดัซ้ือ
พวงมาลยั ช่อดอกไม ้ 
พวงมาลา ในโอกาสต่าง 
ๆ เช่น พวงมาลา วนัปิย
มหาราช เป็นตน้ 

เป็นค่าจดัซ้ือ
พวงมาลยั ช่อ
ดอกไม ้ 
พวงมาลา ใน
โอกาสต่าง ๆ 
เช่น พวงมาลา 
วนัปิยมหาราช 
เป็นตน้ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีงบประมาณ 
ใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือพวงมาลยั 
ช่อดอกไม ้ 
พวงมาลา ใน
โอกาสต่าง ๆ 
เช่น พวงมาลา 
วนัปิยมหาราช 
อยา่งเพียงพอ 

มีงบประมาณ 
ใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือพวงมาลยั 
ช่อดอกไม ้ 
พวงมาลา ใน

โอกาสต่าง ๆ เช่น 
พวงมาลา วนัปิย
มหาราช อยา่ง

เพียงพอ 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการจดังานสร้าง
ความรักความสามคัคีของ
ชุมชนปกป้อง สถาบนั
ชาติ ศาสนา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการจดังานสร้าง
ความรักความสามคัคีของ
ชุมชนปกป้อง สถาบนั
ชาติ ศาสนา 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 

ก านนั
,ผูใ้หญ่บา้น 
พนกังานส่วน

ต าบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การแสดงออก
ต่อความจงรัก 
ภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระ
มหา 
กษตัริยมี์มาก
ข้ึน 

เพ่ือเป็นการ
แสดงออกต่อ
ความจงรัก ภกัดี
ต่อชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์

ส านกัปลดั 

27 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ อบต. พบ
ประชาชน  

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา 

ก านนั
,ผูใ้หญ่บา้น 
พนกังานส่วน

ต าบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนเขา้ถึง
การบริการของ
อบต.มากข้ึน 

เพ่ือเป็นการ
บริการประชาชน
ในเชิงลุก และ
ประชาชนเขา้ถึง
เขา้ถึงการบริการ
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 

28 โครงการอบรมดูงานเพ่ือ
เพ่ิมศกัยภาพ 

เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถแก่ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ผูบ้ริหาร 
พนกังาน 
ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

350,000 
 

ร้อยละ 100 ของ
ผูบ้ริหาร 
พนกังาน 
ผูน้ าชุมชน 
กลุ่มต่างๆ 
ไดรั้บการพฒันา 

น าความรู้มา
พฒันาทอ้งถ่ิน 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เช่น รถยนต ์
รถอีแต๋น รถ EMS รถขยะ 
รถบรรทุกน ้า เคร่ือง
พิมพดี์ด 

ครุภณัฑ ์เช่น 
รถยนต ์รถอี
แต๋น รถ EMS 
รถขยะ 
รถบรรทุกน ้า 
เคร่ืองพิมพดี์ด 
อบต.โพนทอง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครุภณัฑข์อง
อบต.มีสภาพ
พร้อมใช ้

มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
ครุภณัฑข์องอบต. 

สนง.ปลดั 

30 โครงการพฒันาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของคณะ
ผูบ้ริหาร พนกังานส่วน
ต าบลโพนทอง พนกังาน
ครู ลูกจา้งประจ าและ
พนกังานจา้ง สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทอง 

เพ่ือพฒันาความรู้
ความสามารถแก่ผูเ้ขา้รับ
การฝึกอบรมและทศัน
ศึกษาดูงาน ตลอดจน
สร้างคุณธรรมจริยธรรม 

ผูบ้ริหาร 
พนกังานส่วน
ต าบล พนกังาน
ครูลูกจา้งประจ า 
และพนกังาน
จา้ง สังกดั
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทอง   

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผูเ้ขา้ร่วมรับการ
อบรมตาม
โครงการไดรั้บ
การพฒันา
ศกัยภาพมากข้ึน 

ผูเ้ขา้ร่วมรับการ
อบรมตาม
โครงการไดรั้บ
การพฒันา
ศกัยภาพมากข้ึน 

ทุกส่วน 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เช่น รถยนต ์
รถอีแต๋น รถ EMS รถขยะ 
รถบรรทุกน ้า เคร่ือง
พิมพดี์ด 

ครุภณัฑ ์เช่น 
รถยนต ์รถอี
แต๋น รถ EMS 
รถขยะ
รถบรรทุกน ้า 
เคร่ืองพิมพดี์ด 
อบต.โพนทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครุภณัฑข์อง
อบต.มีสภาพ
พร้อมใช ้

มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
ครุภณัฑข์องอบต. 

กองคลงั 

32 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์-
กระดานข่าวชุมชน
หมู่บา้น 

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรม
องคก์รและข่าวสารอ่ืน ๆ 
อยา่งทัว่ถึง 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 กระดานข่าว
ถาวร(มีหลงัคา
กนัแดด/ฝนมี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง)1จุด/
หมู่บา้น 

กลุ่มเป้าหมายไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 รับรู้ต่อ
ข่าวสารท่ี

ประชาสัมพนัธ์ 

สนง.ปลดั 

33 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์-
จดหมายข่าว 

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรม
องคก์รและข่าวสารอ่ืน ๆ 
อยา่งทัว่ถึง 
 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 อยา่งนอ้ย 1 
ฉบบั/เดือน 

ไม่นอ้ยกว่า 100 
ส าเนา/เดือน 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์-
เวบ็ไซตแ์ละเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
(facebook/line) 

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บ
ขอ้มลูข่าวสาร กิจกรรม
องคก์รและข่าวสารอ่ืน ๆ 
อยา่งทัว่ถึง 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เวบ็ไซต์
องคก์ร+การ
ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบนัตลอด
ปีงบประมาณ 

มีกลุ่มเป้าหมาย
ผูติ้ดตามไม่นอ้ย
กว่า 500 คน และ
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผา่นมา คิดเป็น
ร้อยละ 5 

สนง.ปลดั 

35 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน ต่าง ๆ  
ค่าจา้งเหมาบริการ   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็
หนงัสือหรือเขา้ปก ฯลฯ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ
หรือเขา้ปก 
ฯลฯ 
 

ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน 
ต่าง ๆ  
ค่าจา้งเหมา
บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็
หนงัสือหรือ
เขา้ปก ฯลฯ 

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 มีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน
ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน 
ต่าง ๆ  
 

การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านกัปลดั 

36 ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียมและ
ลงทะเบียน ต่าง ๆ  
ค่าจา้งเหมาบริการ   
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเยบ็
หนงัสือหรือเขา้ปก ฯลฯ 

ค่าโฆษณาและเผยแพร่   
ค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่างๆ 
ค่าจา้งเหมาบริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็หนงัสือ
หรือเขา้ปก 
ฯลฯ 
 

ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน 
ต่าง ๆ  
ค่าจา้งเหมา
บริการ ค่าถ่าย
เอกสาร ค่าเยบ็
หนงัสือหรือ
เขา้ปก ฯลฯ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 มีค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน
ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 
ค่าธรรมเนียม
และลงทะเบียน 
ต่าง ๆ  
 

การด าเนินงาน
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กองคลงั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ค่าจา้งเหมาติดตั้ง 
โปรแกรมออก
ใบเสร็จรับเงิน 

ค่าเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จา้งเหมาติดตั้ง
โปรแกรมออก
ใบเสร็จรับเงิน 

การด าเนินการออก
ใบเสร็จรับเงินของ
กองคลงัมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 การออก
ใบเสร็จรับเงิน
ของกองคลงั
เป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็วมากข้ึน 

ลดการท างานใน
การออก
ใบเสร็จรับเงินของ
พนกังานเจา้หนา้ท่ี
กองคลงัมากข้ึน 

กองคลงั 

38 ค่าใชจ่้ายในการ
เดินทางไปปฏิบติั
ราชการ 

เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียง
เดินทาง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าท่ีพกั และค่าใชจ่้าย
ในการเดินทางไป
ราชการของ พนกังาน
ส่วนต าบลพนกังานจา้ง 

ของ พนกังานส่วน
ต าบลพนกังานจา้ง  

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของผูท่ี้
ผา่นการอบรมมี
ความรู้ความ
เขา้ใจมีการ
ปฏิบติังานท่ีมี
ประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

ร้อยละของผูท่ี้ผา่น
การอบรมมีความรู้
ความเขา้ใจมีการ
ปฏิบติังานท่ีมี

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

กองคลงั 

39 ค่าบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์เคร่ืองพิมพดี์ด 
เคร่ืองอดัส าเนา 
รถจกัรยานยนต ์
 

ครุภณัฑ ์เคร่ือง
พิมพดี์ด เคร่ืองอดั
ส าเนารถจกัรยานยนต ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครุภณัฑข์อง
อบต.  มีสภาพ
พร้อมใช ้

มีงบประมาณ
เพียงพอในการ
บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม  ครุภณัฑ์
ของ  อบต. 

กองคลงั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการจดัเวที
ประชาคมเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาคมในเร่ือง
ต่าง ๆ  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการประชาคมเพ่ือ
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในเร่ืองต่าง ๆ 

ประชาชนในเขต
ต าบลโพนทอง 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
มากสข้ึน 

ส านกัปลดั 

41 โครงการทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการทบทวน
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

จ านวน 1 โครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
มากสข้ึน 

ส านกัปลดั 

42 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชน
พรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่ัว 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วนัส าคญัของชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวทุ้ก
ประการ 

จรรโลงไวซ่ึ้ง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านกัปลดั 

43 โครงการจดัท า
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการจดัท า
ประเมินผลความพึง
พอใจ 

จ านวน 1 โครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สามารถน าผล
ประเมินมาใช้
ในราชการไดดี้
ยิง่ข้ึน 

สามารถน าผล
ประเมินมาใชใ้น
ราชการไดดี้ยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 

44 โครงการประชุม
สภา อบต.โพนทอง
สัญจร 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการประชุมสภา 
อบต.โพนทองสัญจร 

จ านวน 1 โครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพ
มากสข้ึน 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชนใน
ระดบัพ้ืนท่ี (จดัท า
จดหมายข่าว) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการสร้างการรับรู้
สู่ชุมชนในระดบัพ้ืนท่ี 
(จดัท าจดหมายข่าว) 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กระดานข่าว
ถาวร(มีหลงัคา
กนัแดด/ฝนมี
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง)1จุด/
หมู่บา้น 

กลุ่มเป้าหมายไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 
50 รับรู้ต่อ
ข่าวสารท่ี
ประชาสัมพนัธ์ 

สนง.ปลดั 

46 โครงการฝึกอบรม
ให้ความรู้ดา้น
กฎหมายแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ดา้นกฎหมายแก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง 

ประชาชนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี
ความรู้ดา้น
กฎหมายมากข้ึน 

ประชาชนมี
ความรู้ดา้น
กฎหมายมากข้ึน 

ส านกัปลดั 

47 โครงการลด
อุบติัเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการลดอุบติัเหตุ
ช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต ์

พ้ืนท่ีต าบลโพนทอง
ทั้ง 12 หมู่บา้น 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

ลดอุบติัเหตุช่วง
เทศกาลปีใหม่
และสงกรานต ์

ส านกัปลดั 

48 โครงการอบรม อป
พร. หลกัสูตรจดัตั้ง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการอบรม อปพร. 
หลกัสูตรจดัตั้ง 

จ านวน 1 โครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความรู้
ความสามารถ
มากข้ึน 

อปพร.มีความรู้
ความสามารถมาก
ข้ึน 

ส านกัปลดั 

49 โครงการอบรม
เยาวชน/กลุ่มเส่ียง 
ให้ห่างไกลยาเสพ
ติด 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการอบรมเยาวชน/
กลุ่มเส่ียง ให้ห่างไกลยา
เสพติด 

เยาวชนกลุ่มเส่ียงใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เยาวชนกลุ่ม
เส่ียงมีความรู้
เร่ืองยาเสพติด
มากข้ึน 

เยาวชนกลุ่มเส่ียง
มีความรู้เร่ืองยา
เสพติดมากข้ึน 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

50 โครงการจดัท า
วารสารและ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสาร 

เพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
กิจการของ อบต. 

จดัท าวารสารของ 
อบต.อยา่งนอ้ยปีละ 1 
คร้ัง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จดัท าวารสาร 
1 คร้ัง/ปี 
 

เผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ 
งานกิจกรรม ของ 
อบต. 

ส านกัปลดั 

51 ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ 
บ ารุงรักษาซ่อมแซม
ครุภณัฑ ์

ค่าบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมครุภณัฑใ์น

ส านกังาน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงาน
ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52 โครงการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน 
การอบรม/ประชุม
เพ่ือเพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลง
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
โครงการจดัท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน การ
อบรม/ประชุมเพ่ือ
เพ่ิมเติมหรือ
เปล่ียนแปลงแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-
2564) 

จ านวน 1 โครงการ - 10,000 10,000 10,000 10,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมากส
ข้ึน 

สนง.ปลดั 

53 ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
บ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑ ์

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภณัฑใ์น

ส านกังาน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มี

ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 

54 โครงการอบรม
เครือข่ายป้องกนั
เหตุจมน ้า 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการอบรม
เครือข่ายป้องกนัเหตุ
จมน ้า 

เด็กเยาวชนผูส้นใจเขา้
ร่วมโครงการ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กท่ีเขา้ร่วม
โครงการมี
ทกัษะในการ
ว่ายน ้ ามากข้ึน 

เด็กท่ีเขา้ร่วม
โครงการมีทกัษะใน
การว่ายน ้ ามากข้ึน 

ส านกัปลดั 

55 โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชน
พรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจา้ฯพระบรม
ราชินี 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการจดังานวนั
เฉลิมพระชนพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจา้ฯพระบรมราชินี 

รัฐพิธี ราชพิธี 
วนัส าคญัของชาติ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวทุ้ก
ประการ 

จรรโลงไวซ่ึ้ง
ระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการ อบต. พบ
ประชาชน ประจ าปี 
2562 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ อบต. พบ
ประชาชน ประจ าปี 
2562 

คณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภา ก านนั
,ผูใ้หญ่บา้น พนกังาน

ส่วนต าบล 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนเขา้ถึง
การบริการของ
อบต.มากข้ึน 

เพ่ือเป็นการบริการ
ประชาชนในเชิงลุก 
และประชาชน
เขา้ถึงเขา้ถึงการ
บริการ 
มากข้ึน 

ส านกัปลดั 

57 สนบัสนุนการ
บริหารงานดา้นค่า
ใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภค
ให้แก่ส่วนงานต่างๆ 
เช่น ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สนง.ปลดั 

58 ปรับปรุงศนูย ์อป
พร.อบต.โพนทอง 

เพ่ือปรับปรุงศนูย ์     
อปพร. อบต.โพนทอง 

ศนูย ์อปพร.อบต.
โพนทอง 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

ศนูย ์อปพร.มี
สภาพท่ีมัน่คง
ถาวรข้ึน 

ศนูย ์อปพร.มีสภาพ
ท่ีมัน่คงถาวรข้ึน 

สนง.ปลดั 

59 จดัซ้ือรถกูชี้พ กูภ้ยั 
จ านวน 1 คนั 

เพ่ือจดัซ้ือรถกูชี้พ กูภ้ยั 
ประจ า อบต.จ านวน 1 
คนั 

จ านวน 1 คนั 1,500,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

1,500,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

1,500,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

1,500,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

1,500,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

ร้อยละ 60 ของ
ผูป่้วยไดรั้บ
บริการอยา่ง
ทนัท่วงที 

เพ่ือบริการรับส่ง
ผูป่้วยภายในต าบล
อยา่งทนัท่วงที 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการศนูยป์ฏิบติัการ
ร่วมมือในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอเมืองชยัภูมิ  จงัหวดั
ชยัภูมิ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

เพ่ือเป็นการอุดหนุนให้
เทศบาลต าบลโคกสูง 
เป็นหน่วยด าเนินการ
บริหารงบประมาณและ
เป็นหน่วยเบิกจ่าย ฯ    
 
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนา
เสียว 

 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 การด าเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 80 

เป็นสถานท่ีกลาง
เพ่ือประชาสัมพนัธ์
ผลการด าเนินการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  ใน
ภาพรวม และเป็น
สถานท่ีกลางเพ่ือ
รวบรวมปัญหา
ความตอ้งการของ
ประชาชน 

กองคลงั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

61 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี บา้น
ใหม่พฒันา หมู่ท่ี 1 

1.เพ่ือประชาชนมีความรู้
และปฏิบติัในการใชเ้กลือ
ไอโอดีนหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพ
ท่ีใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 1 
จ  านวน 640 คน 
จ านวน 140 
ครัวเรือน 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ  านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีน
ท่ีมีคุณภาพใน
ชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 1 

62 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นใหม่พฒันา หมู่ท่ี 1 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 
 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 55 คน 

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 สตรีอาย ุ30-
70 ปี มี
ความสามารถ
ในการตรวจ
คดักรอง
มะเร็งเตา้นม
ดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วย
ดว้ยโรคมะเร็ง
เตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
ใหม่พฒันา 
หมู่ท่ี 1 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 1 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่นและ
เยาวชนรวมกลุ่มคนดีคน
เก่งและคนท่ีมีอุดมการณ์
สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์
เป็นประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุนให้
เยาวชนและวยัรุ่นจดัตั้งศูนย์
เพ่ือนใจ TO BE NUMBER 
ONE ในชุมชน 

วยัรุ่นและ
เยาวชน 
จ านวน 38 คน 

4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 วยัรุ่นและ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรค์
สงัคม ร้อยละ 
80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็น
หน่ึงโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
ใหม่พฒันา 
หมู่ท่ี 1 

64 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 2 

1.เพ่ือประชาชนมีความรู้
และปฏิบติัในการใชเ้กลือ
ไอโอดีนหรือผลิตภณัฑ์
เสริมไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบอาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริมไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นใหม่
พฒันา หมู่ท่ี 2 
จ านวน 1,110 
คน  

10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 1.จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
กิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีน
ท่ีมีคุณภาพใน
ชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โพนทอง หมู่
ท่ี 2 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นโพนทอง หมู่ท่ี 2 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 45 คน 

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 สตรีอาย ุ30-
70 ปี มี
ความสามารถ
ในการตรวจ
คดักรอง
มะเร็งเตา้นม
ดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โพนทอง หมู่
ท่ี 2 

66 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 2 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นและ
เยาวชน 
จ านวน 30 คน 

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 วยัรุ่นและ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรค์
สงัคม ร้อยละ 
80 

วยัรุ่นและเยาวชน
เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โพนทอง หมู่
ท่ี 2 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นนาง
เมง้   หมู่ท่ี 3 
จ านวน 741 
คน จ านวน 
244 ครัวเรือน 

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 1.จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
กิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีน
ท่ีมีคุณภาพใน
ชุมชน 

ประชาชนลดความ
เส่ียงจากการขาด
สารไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้ 
 หมู่ท่ี 3 

68 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 3 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 55 คน 

6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 สตรีอาย ุ30-
70 ปี มี
ความสามารถ
ในการตรวจ
คดักรอง
มะเร็งเตา้นม
ดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้  
หมู่ท่ี 3 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

69 โครงการศูนย์
เพ่ือนใจวยัรุ่นใน
ชุมชนบา้นนางเมง้ 
หมู่ท่ี 3 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นและ
เยาวชน 
จ านวน 38 คน 

4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 วยัรุ่นและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและเยาวชน
เป็นหน่ึงโดยไม่พ่ึง
ยาเสพติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้ 
 หมู่ท่ี 3 

70 โครงการป้องกนั
และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน
ของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี บา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่ท่ี 4 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นหนอง
หญา้รังกา   หมู่
ท่ี 4 จ านวน 
1,169 คน  

10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 1.จ านวนประชาชน
ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นัไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ านวนครัวเรือน
ท่ีใชเ้กลือไอโอดีนท่ี
มีคุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจากการ
ขาดสารไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
 หมู่ท่ี 4 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นหนองหญา้รังกา 
หมู่ท่ี 4 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 50 คน 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สตรีอาย ุ30-
70 ปี มี
ความสามารถ
ในการตรวจ
คดักรอง
มะเร็งเตา้นม
ดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา  
หมู่ท่ี 4 

72 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 4 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือนใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นและ
เยาวชน 
จ านวน 30 คน 

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 วยัรุ่นและ
เยาวชนมีส่วน
ร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรค์
สงัคม ร้อยละ 
80 

วยัรุ่นและเยาวชน
เป็นหน่ึงโดยไม่
พ่ึงยาเสพติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
 หมู่ท่ี 4 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการป้องกนั
และควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของ
สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
สร้างแว ้ หมู่ท่ี 5 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นสร้าง
แว ้  หมู่ท่ี 5 
จ านวน 180  
คน  

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
สร้างแว ้
 หมู่ท่ี 5 

74 โครงการสืบสาน
พระราชปณิธาน
สมเดจ็ยา่ ตา้นภยั
มะเร็งเตา้นม บา้น
สร้างแว ้ หมู่ท่ี 5 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 43 คน 

5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
สร้างแว ้ 
หมู่ท่ี 5 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในชุมชน
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีบา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 5 

1.เพ่ือลดความชุกโรค
หนอนพยาธิในนกัเรียน 
เยาวชนและประชาชน
ให้ไม่เป็นปัญหา
สาธารณสุข 
2.เพ่ือให้เดก็เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรงสามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งสมดุลทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

นกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีหมู่บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 
5จ านวน 60 
คน 

6,800 6,800 6,800 6,800 6,800 1.นกัเรียน เยาวชน
และประชาชนรับ
การตรวจ
หนอนพยาธิร้อย
ละ 80 
2.นกัเรียน เยาวชน
และประชาชนท่ี
ตรวจพบ
หนอนพยาธิไดรั้บ
การรักษา ร้อยละ 
100 

ระดบัความ
รุนแรงของโรค
หนอนพยาธิใน
นกัเรียน เยวา
ชนและ
ประชาชนอยูใ่น
เกณฑต์ ่าตาม
เกณฑอ์งคก์ร
อนามยัโลก 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

สร้างแว ้หมู่
ท่ี 5 

76 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
ซบัพระไวย ์ หมู่ท่ี 6 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมด 547  
คน  

8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั
พระไวย ์
 หมู่ท่ี 6 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นซบัพระไวย ์       
หมู่ท่ี 6 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็ง
เตา้นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็ง
เตา้นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 32 คน 

4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 สตรีอาย ุ30-70 
ปี มี
ความสามารถใน
การตรวจคดั
กรองมะเร็งเตา้
นมดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั
พระไวย ์ 
หมู่ท่ี 6 

78 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในชุมชน
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีบา้นซบั
พระไวย ์หมู่ท่ี 6 

1.เพ่ือลดความชุกโรค
หนอนพยาธิใน
นกัเรียน เยาวชนและ
ประชาชนให้ไม่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข 
2.เพ่ือให้เดก็เยาวชน
และประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง
สามารถดูแลตนเองได้
อยา่งสมดุลทั้งร่างกาย
และจิตใจ 

นกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีหมู่บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 
5จ านวน 70 
คน 

7,800 7,800 7,800 7,800 7,800 1.นกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนรับ
การตรวจ
หนอนพยาธิร้อย
ละ 80 
2.นกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนท่ี
ตรวจพบ
หนอนพยาธิ
ไดรั้บการรักษา 
ร้อยละ 100 

ระดบัความ
รุนแรงของโรค
หนอนพยาธิใน
นกัเรียน เยวาชน
และประชาชนอยู่
ในเกณฑต์ ่าตาม
เกณฑอ์งคก์ร
อนามยัโลก 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั
พระไวยห์มู่

ท่ี 6 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
บา้นโนนม่วง  หมู่ท่ี 7 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชนทุก
คนบา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 
จ านวน628 คน  

10,200 10,200 10,200 10,200 10,200 1.จ านวน
ประชาชนท่ี
เขา้ร่วม
กิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีน
ท่ีมีคุณภาพใน
ชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โนนม่วง หมู่
ท่ี 7 

80 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นโนนม่วง  หมู่ท่ี 7 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 50 คน 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สตรีอาย ุ30-
70 ปี มี
ความสามารถ
ในการตรวจ
คดักรอง
มะเร็งเตา้นม
ดว้ยตนเอง 
ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 ปี 
ลดความเส่ียงจาก
การป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
โนนม่วง  
หมู่ท่ี 7 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
โนนม่วง หมู่ท่ี 7 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นละ
เยาวชน 
จ านวน 30 คน 

3,900 3,900 3,900 3,900 3,900 วยัรุ่นและเยาวชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โนนม่วง หมู่
ท่ี 7 

82 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
ซบัม่วง หมู่ท่ี 8 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมดใน
หมู่บา้น 
จ านวน 194  
คน  

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั

ม่วง 
 หมู่ท่ี 8 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นซบัม่วง  หมู่ท่ี 8 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 35 คน 

4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั

ม่วง  
หมู่ท่ี 8 

84 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิในชุมชน
ของสมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีบา้นซบั
ม่วง หมู่ท่ี 8 

1.เพ่ือลดความชุกโรค
หนอนพยาธิในนกัเรียน 
เยาวชนและประชาชน
ให้ไม่เป็นปัญหา
สาธารณสุข 
2.เพ่ือให้เดก็เยาวชน
และประชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรงสามารถดูแล
ตนเองไดอ้ยา่งสมดุลทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

นกัเรียน 
เยาวชนและ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีหมู่บา้น
ซบัม่วง หมู่ท่ี 8
จ านวน 68 คน 

7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 1.นกัเรียน เยาวชน
และประชาชนรับ
การตรวจ
หนอนพยาธิร้อย
ละ 80 
2.นกัเรียน เยาวชน
และประชาชนท่ี
ตรวจพบ
หนอนพยาธิไดรั้บ
การรักษา ร้อยละ 
100 

ระดบัความ
รุนแรงของโรค
หนอนพยาธิใน
นกัเรียน เยวาชน
และประชาชน
อยูใ่นเกณฑต์ ่า
ตามเกณฑ์
องคก์รอนามยั
โลก 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นซบั
ม่วง หมู่ท่ี 8 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
หนองหญา้รังกา     
หมู่ท่ี 9 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมดใน
หมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่
ท่ี 9 จ านวน 
805  คน  
จ านวน 269 
ครัวเรือน 

9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
 หมู่ท่ี 9 

86 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 9 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 50 คน 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
หมู่ท่ี 9 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 
9 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นละ
เยาวชน 
จ านวน 40 คน 

4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 วยัรุ่นและเยาวชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 9 

88 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 
10 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมดใน
หมู่บา้นหนอง
หญา้รังกา หมู่
ท่ี 10 จ านวน 
680  คน   

8,900 8,900 8,900 8,900 8,900 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
 หมู่ท่ี 10 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

89 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นหนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 10 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 50 คน 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้

รังกา 
หมู่ท่ี 10 

90 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
หนองหญา้รังกา หมู่ท่ี 
10 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นละ
เยาวชน 
จ านวน 50 คน 

5,200 5,200 5,200 5,200 5,200 วยัรุ่นและเยาวชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
หนองหญา้
รังกา หมู่ท่ี 

10 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 11 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมดใน
หมู่บา้นนาง
เมง้ หมู่ท่ี 11 
จ านวน 660  
คน จ านวน 
160 ครัวเรือน 

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้ 
 หมู่ท่ี 11 

92 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นนางเมง้  หมู่ท่ี 11 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 45 คน 

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้ 
หมู่ท่ี 11 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

93 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
นางเมง้ หมู่ท่ี 11 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นละ
เยาวชน 
จ านวน 38 คน 

4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 วยัรุ่นและเยาวชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้นนาง

เมง้ 
 หมู่ท่ี 11 

94 โครงการป้องกนัและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเดจ็
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี บา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 12 

1.เพ่ือประชาชนมี
ความรู้และปฏิบติัใน
การใชเ้กลือไอโอดีน
หรือผลิตภณัฑเ์สริม
ไอโอดีนท่ีมีคุณภาพท่ี
ใชป้รุงหรือประกอบ
อาหาร 
2. เพ่ือส่งเสริมการจดัตั้ง
กองทุนเกลือเสริม
ไอโอดีน 

ประชาชน
ทั้งหมดใน
หมู่บา้นโพน
ทอง หมู่ท่ี 12 
จ านวน 828  
คน จ านวน 
203 ครัวเรือน 

9,900 9,900 9,900 9,900 9,900 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเขา้
ร่วมกิจกรรม
รณรงคว์นั
ไอโอดีนแห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ีมี
คุณภาพในชุมชน 

ประชาชนลด
ความเส่ียงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
โพนทอง 
 หมู่ท่ี 12 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเดจ็ยา่ 
ตา้นภยัมะเร็งเตา้นม 
บา้นโพนทอง  หมู่ท่ี 
12 

1.เพ่ือให้สตรี อาย ุ30-
70 ปี มีความรู้มะเร็งเตา้
นม 
2.เพ่ือให้ตรีอาย ุ30-70 
ปี ตรวจเตา้นมดว้ย
ตนเองและประเมิน
ความเส่ียงต่อมะเร็งเตา้
นมไดถู้กตอ้ง 

1.อบรมแกน
น าสตรี อาย ุ
30-60 ปี 
จ านวน 45 คน 

5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 สตรีอาย ุ30-70 ปี 
มีความสามารถใน
การตรวจคดักรอง
มะเร็งเตา้นมดว้ย
ตนเอง ร้อยละ 80 

สตรีอาย ุ30-70 
ปี ลดความเส่ียง
จากการป่วยดว้ย
โรคมะเร็งเตา้นม 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น

โพนทองหมู่
ท่ี 12 

96 โครงการศูนยเ์พ่ือนใจ
วยัรุ่นในชุมชนบา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 12 

1.เพ่ือส่งเสริมให้วยัรุ่น
และเยาวชนรวมกลุ่มคน
ดีคนเก่งและคนท่ีมี
อุดมการณ์สร้าง
กิจกรรมสร้างสรรคเ์ป็น
ประโยชน์ในชุมชน 
2.เพ่ือส่งเสริมสนบัสนุน
ให้เยาวชนและวยัรุ่น
จดัตั้งศูนยเ์พ่ือใจ TO 
BE NUMBER ONE ใน
ชุมชน 

วยัรุ่นละ
เยาวชน 
จ านวน 38 คน 

4,700 4,700 4,700 4,700 4,700 วยัรุ่นและเยาวชน
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรม
สร้างสรรคส์งัคม 
ร้อยละ 80 

วยัรุ่นและ
เยาวชนเป็นหน่ึง
โดยไม่พ่ึงยาเสพ
ติด 

คณะกรรมกา
รหมู่บา้น
โพนทอง 
 หมู่ท่ี 12 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

97 โครงการอบรม พ.ร.บ 
ควบคุมอาคาร,พ.ร.บขุด
ดินและถมดิน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการอบรม พ.ร.บ 
ควบคุมอาคาร,พ.ร.บขุด
ดินและถมดิน 
 

จ านวน 1 
โครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เจา้หนา้ท่ีมีความรู้
ความสามารถมาก
ยิง่ข้ึน 

เจา้หนา้ท่ีมีความรู้
ความสามารถมาก
ยิง่ข้ึน 

กองช่าง 

98 ค่าออกแบบ จา้งควบคุม
งานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน
นิติบุคคล 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายค่า
ออกแบบ จา้งควบคุมงาน
ท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติ
บุคคล 

จ านวน 1 
โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

มีค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานท่ีจ่าย
ให้แก่เอกชนนิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอก
เพ่ือให้ไดม้าซ่ึง
ส่ิงก่อสร้าง 

กองช่าง 

99 ค่าจา้งออกแบบและ
ประมาณราคาระบบส่ง
น ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์

เพ่ือเป็นค่าจา้งออกแบ
และประมาณราคาระบบ
ส่งน ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีค่าจา้งออกแบและ
ประมาณราคาระบบ
ส่งน ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์

มีค่าจา้งออกแบ
และประมาณ
ราคาระบบส่งน ้า
ดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตย ์

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิท่ี  1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
4.1.แผนงานการศึกษา 

 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนนักศึกษา 

เพื่อสนับสนุนทาง
การศึกษาแก่เด็กเรียน
ดีแต่ยากจน 

เด็กนักเรียน
ต าบลโพนทอง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 เพิ่มโอกาส
ทางการศึกษา
ท่ีเท่าเทียม
ร้อยละ 60 

เด็กนักเรียนใน
ต าบลโพนทอง
ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่าง
เท่าเทียม 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจ้างนักศึกษาใน
ระหว่างปิดภาคเรียน 

เพื่อให้นักเรียน ,
นักศึกษามีรายได้ใน
ระหว่างปิดภาคเรียน 

นักเรียน /
นักศึกษาใน

ต าบลโพนทอง 
มาจากเวทีการ

ประชุม  
ประชาคม 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 นักเรียน ,
นักศึกษามี
รายได้ใน
ระหว่างปิด
ภาคเรียนและ
ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 

นักเรียน ,
นักศึกษามีรายได้
ในระหว่างปิดภาค
เรียนและใช้เวลา
ว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน

แบบ ผ.02 



190 

 

ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั 

3 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตาม 
โดรงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็กและเยาวชน
ต าบลโพนทองท่ี
สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กนักเรียน
ต าบลโพนทอง
ได้จัดกิจกรรม
ร่วมกัน 

เด็กนักเรียนต าบล
โพนทองได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงานบุคลากรทาง
การศึกษา กอง
การศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพน
ทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
และศึกษาดูงาน
บุคลากรทาง
การศึกษา กอง
การศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โพนทอง 

บุคากรกอง
การศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการ
พัฒนาร้อยละ 
60 

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
การพัฒนา 
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

- ระดับเตรียม
อนุบาล จ านวน 
169 คน ๆ ละ 430 
บาท ต่อปี 

72,670 72,670 72,670 72,670 72,670 เด็กนักเรียน
อนุบาลต าบล
โพนทองได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพ 

เด็กนักเรียน
อนุบาลต าบลโพน
ทองได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียน 

กอง
การศึกษา 

6 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(รร.อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน (รร.อนุบาล 
อบต.โพนทอง) 
 
 

โรงเรียนอนุบาล
ต าบลโพนทอง  

จ านวน 35  คน ๆ 
ละ 200 บาท ต่อปี 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
ได้รับการ
สนับสนุน
เครื่องแบบ
นักเรียนทั้ง 2 
ภาคเรียน 

เด็กอนุบาลต าบล
โพนทองได้รับการ
สนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
ทั้ง 2 ภาคเรียน 

กอง
การศึกษา 

7 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
(ศพด. ต าบลโพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อเครื่องแบบ
นักเรียน (ศพด. ต าบล
โพนทอง) 
 
 

ระดับเตรียมอนุบาล  
จ านวน 169  คน ๆ 
ละ 300 บาท ต่อปี 

50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
ได้รับการ
สนับสนุน
เครื่องแบบ
นักเรียนทั้ง 2 
ภาคเรียน 

เด็กอนุบาลต าบล
โพนทองได้รับการ
สนับสนุน
เครื่องแบบนักเรียน
ทั้ง 2 ภาคเรียน 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 ค่าจัดการเรียนการ
สอน (รายหัว) รร.
อนุบาล อบต.โพน
ทอง 

เพื่อเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว) รร.อนุบาล อบต.
โพนทอง 

- ระดับอนุบาล 
จ านวน 35 คน ๆละ 
1,700 บาท  ต่อปี 
 

59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 มีค่าตอบแทน
การเรียนการ
สอน ท้ัง 2 
ภาคเรียน 

มีค่าตอบแทนการ
เรียนการสอน ท้ัง 
2 ภาคเรียน 

กอง
การศึกษา 
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9 ค่าจัดการเรียนการ
สอน  (รายหัว) ศพด. 
ต าบลโพนทอง 

เพื่อเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน (ราย
หัว) ศพด. ต าบลโพน
ทอง 

- ระดับเตรียม
อนุบาล จ านวน 
169 คน ๆละ 
1,700 บาท  ต่อปี 
 

287,300 287,300 287,300 287,300 287,300 มีค่าตอบแทน
การเรียนการ
สอน ท้ัง 2 
ภาคเรียน 

มีค่าตอบแทนการ
เรียนการสอน ท้ัง 
2 ภาคเรียน 

กอง
การศึกษา 

10 ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (รร.
อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (รร.
อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

- ระดับอนุบาล
ศึกษา จ านวน 35 
คน ๆ ละ 430 
บาท ต่อปี 

15,050 15,050 15,050 15,050 15,050 เด็กนักเรียน
อนุบาลต าบล
โพนทองได้รับ
การพัฒนา
คุณภาพ 

เด็กนักเรียน
อนุบาลต าบลโพน

ทองได้รับการ
พัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียน 

กอง
การศึกษา 

11 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบ้ีย
เลี้ยงเดินทางค่า
พาหนะค่าเช่าท่ีพัก 

บุคลาการส่วน
การศึกษาฯ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละ  70 มี
งบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
ไปปฏิบัติ
ราชการ 

มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
เป็นค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ปฏิบัติราชการ 

กอง
การศึกษา 

 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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12 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา
ของ (โรงเรียนอนุบาล 
อบต.โพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาของ 
(โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง) 

(โรงเรียน
อนุบาล อบต.
โพนทอง) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หลักสูตร
สถานศึกษา
ของโรงเรียน
อนุบาล อบต.
โพนทอง 
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
เป็นสื่อการ
เรียนการสอน
ท่ีทันสมัย 

นักเรียนอนุบาล
อบต.โพนทอง 
ได้รับการเรียน

การสอนท่ีทันสมัย
อยู่เสมอ 

กอง
การศึกษา 

13 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของ
โรงเรียนในสังกัด อปท.
โรงเรียนอนุบาลองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพน
ทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการ
ครูของโรงเรียนใน
สังกัด อปท.โรงเรียน
อนุบาลองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง 

โรงเรียน
อนุบาล

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทอง ครู 3 คน 
ๆ ละ 3,000 

บาท 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หนว่ยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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14 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 
(รร.อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
จัดท าแผนพัฒนา (รร.
อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

โรงเรียน / 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
สถานศึกษาละ 
50,000 บาท 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
ได้รับการ
พัฒนา
ทางด้าน
การศึกษาใน
ระดับดีเด่น 

เด็กอนุบาลต าบล
โพนทองได้รับการ
พัฒนาทางด้าน
การศึกษาใน
ระดับดีเด่น 

กอง
การศึกษา 

15 โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษภาคฤดู
ร้อนกับครูต่างชาติ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการเรียน
ภาษาอังกฤษภาคฤดู
ร้อนกับครูต่างชาติ 

จ านวน  1   
โครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของ เด็กและ
เยาวชนท่ีผ่าน
การอบรมมี
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ
ท่ีดี 

เด็ก และเยาวชน 
มีความรู้  และ
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่ดี 

กอง
การศึกษา 

16 ค่าหนังสือเรียน (รร.
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือเรียน 
(รร.อนุบาล อบต.โพน
ทอง) 

 - ระดับอนุบาล 
จ านวน 35 คนๆ
ละ 200 บาท 
ต่อป ี    

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง  
มีสื่อการเรียน
การสอนที่
ทันสมัย 

เด็กอนุบาลต าบล
โพนทอง  มีสื่อ
การเรียนการสอน
ท่ีทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

 
 



195 

 

 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ค่าหนังสือเรียน (ศพด. 
ต าบลโพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้อหนังสือเรียน 
(ศพด. ต าบลโพนทอง) 

 - ระดับอนุบาล 
จ านวน 169 
คนๆละ 200 
บาท ต่อป ี    

33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 เด็กเตรียม
อนุบาลต าบล
โพนทอง  มีสื่อ
การเรียนการ
สอนที่ทันสมัย 

เด็กเตรียมอนุบาล
ต าบลโพนทอง  มี
สื่อการเรียนการ
สอนท่ีทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

18 ค่าอุปกรณ์การเรียน (รร.
อนุบาล อบต.โพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน (รร.อนุบาล 
อบต.โพนทอง) 
 

- ระดับอนุบาล 
จ านวน 35 คนๆ
ละ 200 บาท 
ต่อป ี    

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 เด็กอนุบาล
ต าบลโพนทอง
มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอน               
ที่ทันสมัย 

เด็กอนุบาลต าบล
โพนทองมีอุปกรณ์
การเรียนการสอน               
ท่ีทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

19 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
(ศพด. ต าบลโพนทอง) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดซื้ออุปกรณ์การ
เรียน (ศพด. ต าบล
โพนทอง) 
 

- ระดับอนุบาล 
จ านวน 169 
คนๆละ 200 
บาท ต่อปี     

33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 เด็กเตรียม
อนุบาลต าบล
โพนทองมี
อุปกรณ์การ
เรียนการสอน               
ที่ทันสมัย 

เด็กเตรียมอนุบาล
ต าบลโพนทองมี
อุปกรณ์การเรียน
การสอน               
ท่ีทันสมัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั 

20 อาหารกลางวันเด็ก
โรงเรียนในสังกัด อบต. 
โรงเรียนอนุบาล อบต.
โพนทอง 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

โรงเรียน
อนุบาล อบต.
โพนทอง 
จ านวน 35 คน 
เป็นเวลา 200 
วัน ๆ ละ 20 
บาท/คน 

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการท่ี
ดี สมวัย 

กอง
การศึกษา 

21 อาหารกลางวัน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโพน
ทอง 
 
 
 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโพน
ทอง จ านวน 
169 คน เป็น
เวลา 245 วัน 
ๆ ละ 20 บาท/
คน 

828,100 828,100 828,100 828,100 828,100 ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการท่ี
ดี สมวัย 

กอง
การศึกษา 

22 อุดหนุนงบประมาณ
อาหารกลางวัน 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนที่ต าบลโพน
ทอง จ านวน 5 
โรงเรียน 

1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ให้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการท่ี
ดี สมวัย 

กอง
การศึกษา 

 
 
 
 
 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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23 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

โรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทอง จ านวน 
374 คน เป็น
เวลา 260 วันๆ 
ละ 7.73 บาท/
คน 

716,659 716,659 716,659 716,659 716,659 ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดี สมวัย 

กอง
การศึกษา 

24 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

ศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กต าบลโพน
ทอง จ านวน 
169 คน เป็น
เวลา 260 วัน 
ๆ ละ 7.37 
บาท/คน 

323,838 323,838 323,838 323,838 323,838 ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กให้สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
ท่ีดี สมวัย 

กอง
การศึกษา 

25 ค่าจ้างเหมารถตู้รับ-
ส่งเด็กนักเรียนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อเป็นค่าจ้างเหมารถ
ตู้รับ-ส่งเด็กนักเรียนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส 

เด็กนักเรียนใน
พื้นท่ีต าบลโพน
ทอง 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 ของ 
เด็กนักเรียนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย 

เด็กนักเรียนผู้
ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัย 

กอง
การศึกษา 
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4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การกีฬาส าหรับ
เยาวชนและประชาชน
ในพ้ืนที่ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาศักยภาพด้านการ
กีฬาส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 

เยาวชนต าบล
โพนทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชนต าบล
โพนทองได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพด้าน
การกีฬาและ
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง 

เยาวชนต าบลโพน
ทองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้าน
การกีฬาและ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญเดือนหก
ศาลเจ้าพ่อพญาแล 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสานประเพณี
บุญเดือนหกศาลเจ้าพ่อ
พญาแล 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

3 งานเจ้าพ่อพญาแล ปี 
2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในงาน
เจ้าพ่อพญาแล ปี 2563 

จ านวน 1 
โครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี 
ฮีต 12 คลอง 14 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี ฮีต 
12 คลอง 14 

จ านวน 1     
โครวงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

  วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที่ 
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รบั รับผิดชอบหลกั 

5 ส่งเสริมกจิกรรมการมี
ส่วนร่วมท านุบ ารุงทาง
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมกิจกรรมการ
มีส่วนร่วมท านุบ ารุงทาง
ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

จ านวน 1 
โครงการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้
คงอยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามไว้
ให้คนรุ่นหลัง
ต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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 รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ ที ่3 การพฒันาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม  
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ว่างงานและผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพฒันาคุณภาพ
ชีวิต ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ว่างงานและผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคม 

ผูด้อ้ยโอกาส
ต าบลโพนทอง
ทั้ง 12 หมู่บา้น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ว่างงานและผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคมมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ผูด้อ้ยโอกาส ผู ้
ว่างงานและผู้
ประสบปัญหาทาง
สังคมมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลดั 

2 กิจกรรมด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
กิจกรรมด้านพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 

ผู้พิการต าบล
โพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พิการต าบลโพน
ทองมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ผู้พิการต าบลโพน
ทองมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลัด 

3 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุต าบล
โพนทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้สูงอายุต าบลโพน
ทองมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

ผู้สูงอายุต าบลโพน
ทองมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาสตร ี

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาสตร ี

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 กลุ่มพัฒนาสตรี
มีงบประมาณ
สนับสนุน
ต่อเน่ือง 

กลุ่มพัฒนาสตรีมี
งบประมาณ
สนับสนุนต่อเน่ือง 

สนง.ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการส่งเสริมด้าน
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนต าบล
โพนทองมีการ
การพัฒนา
ศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 

เยาวชนต าบลโพน
ทองมีการการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

สนง.ปลัด 

6 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 

จ านวน 12 
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพ
ต าบลโพนทอง
มีการการ
พฒันาศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

กลุ่มอาชีพต าบล
โพนทองมีการการ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเน่ือง 

สนง.ปลัด 

7 โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพเยาวชนต าบล
โพนทอง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการอบรมพฒันา
ศกัยภาพเยาวชนต าบล
โพนทอง 

เยาวชนต าบล
โพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชนท่ีผา่น
การอบรมมี
ความรู้ความ
เขา้ใจและมี
ศกัยภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

เยาวชนท่ีผา่นการ
อบรมมีความรู้
ความเขา้ใจและมี
ศกัยภาพมากยิง่ข้ึน 

สนง.ปลดั 
 

 
 
 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

8 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

ส่วนสังคม
สงเคราะห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

1 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแผนชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนแผนชุมชน 

12 หมู่บ้าน 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 ได้แผนชุมชน
ครบทุกหมู่บ้าน 

ได้แผนชุมชน
ครบทุกหมู่บ้าน 

สนง.ปลัด 

2 อบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บา้น
เพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ิน  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
อบรมให้ความรู้
คณะกรรมการหมู่บา้น
เพ่ือจดัท าแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินโพนทอง  

12 หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กรรมการ
หมู่บา้นมีความรู้
ความเขา้ใจใน
การจดัท า
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 

ไดแ้ผนพฒันา
ทอ้งถ่ินท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ประชาชนมากข้ึน 

สนง.ปลดั 

3 โครงการประชาคมเพ่ือ
ทบทวนแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการประชาคมเพ่ือ
ทบทวนแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2561 

12  หมู่บา้น 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กรรมการ
หมู่บา้นมีความรู้
ความเขา้ใจใน
การจดัท า
แผนพฒันา
ทอ้งถ่ินมากข้ึน 

ไดแ้ผนพฒันา
ทอ้งถ่ินท่ีมีความ
สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของ
ประชาชนมากข้ึน 

สนง.ปลดั 

4. โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัประชาชน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
ให้กบัประชาชน 

12  หมู่บา้น 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เพ่ือให้
ประชาชนมี
อาชีพไวห้า
รายไดใ้ห้กบั
ครอบครัว 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ีมีอาชีพไว้
หารายไดจุ้ลเจือ
ครอบครัวไดม้าก
ยิง่ข้ึน 

สนง.ปลัด 

 
 
 

5.3 แผนงานสาธารณสุข 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

1 โครงการควบคุมป้องกัน
และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการควบคุมป้องกัน
และก าจัดโรคพิษสุนัขบ้า 

ท้ัง 12 หมู่บ้าน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ควบคุมป้องกัน
และก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้า
ต าบลโพนทอง
ได้ร้อยละ 60 

ควบคุมป้องกัน
และก าจัดโรค
พิษสุนัขบ้าต าบล
โพนทองอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี 

สนง.ปลัด 

2 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคเอดส์ใน
ชุมชน 

ต าบลโพนทอง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส์มากข้ึน 

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรค
เอดส์มากข้ึน 

สนง.ปลัด 

3 โครงการคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะจากต้น
ทางในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคัดแยกขยะ
และก าจัดขยะจากต้น
ทางในชุมชน 

พื้นท่ีต าบลโพน
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปัญหาขยะ
ลดลง
สิ่งแวดล้อมดี
ข้ึน 

ปัญหาขยะลดลง
สิ่งแวดล้อมดีข้ึน 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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4 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทองท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 1.จ านวน
ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม
รณรงค์วัน
ไอโอดีน
แห่งชาติ  
2. จ านวน
ครัวเรือนท่ีใช้
เกลือไอโอดีนท่ี
มีคุณภาพใน
ชุมชน 
 

ประชาชนลด
ความเสี่ยงจาก
การขาดสาร
ไอโอดีน 

สนง.ปลัด 

5 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
To be number one  
 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน ร้อย
ละ 70 % รู้
เร่ืองการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ประชาชนมี
ความรู้เร่ืองการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติด    
 

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 
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6 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก  

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทองท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ส่งเสริมสุขภาพ
เด็กทารกให้
สมบูรณ์
แข็งแรง 
ร่างกาย
เจริญเติบโต
และมี
พัฒนาการ
สมวัย 

เด็กทารกมี
พัฒนาการและ
การเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์และมี
สุขภาพสมบูรณ์
แข็งแรง ร่างกาย
เจริญเติบโตและ
มีพัฒนาการ
สมวัย 
 

สนง.ปลัด 

7 โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขยะ 
ชุมชนต าบลโพนทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมและ
พัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการขยะ 
ชุมชนต าบลโพนทอง 

ประชาชนใน
เขตต าบลโพน
ทอง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมรู้จักวิธีคัด
แยกขยะ 

ประชาชนท่ีเข้า
ร่วมรู้จักวิธีคัด

แยกขยะ 

สาธารณสุข 

8 โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพผู้น าด้าน
สุขภาพในชุมชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการอบรมและเพิ่ม
ศักยภาพผู้น าด้าน
สุขภาพในชุมชน 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ผู้น าได้รับ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

ผู้น าได้รับความรู้
เพิ่มข้ึน 

สาธารณสุข 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการอาสาสมัคร
รักษ์โลก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอาสาสมัคร
รักษ์โลก 

ประชาชนในเขต
ต าบลโพนทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สร้างการมี
ส่วนร่วมของ
อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักโลก 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวางและ
ครอบคลุมท้ัง
ต าบล 

สาธารณสุข 

10 โครงการตลาดสีเขียว เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใน
โครงการตลาดสีเขียว 

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร้อย
ละ 70% ไดรั้บ
ประโยชน์จาก
โครงการน้ี 

- สร้างรายได้
ให้กบัเกษตรกร
ในชุมชน 
-เสริมสร้าง
เศรษฐกิจดา้นการ
ท่องเท่ียวของ
ชุมชน 
-ส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมี
โอกาสไดบ้ริโภค
ผกัและอาหารท่ี
สะอาดและ
ปลอดภยั 
 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 สนบัสนุนการบริหารงาน
ดา้นค่าใชส้อย  
ค่าสาธารณูปโภคให้แก่
ส่วนงานต่างๆ เช่น ฯลฯ 

เพ่ือสนบัสนุนค่าใชส้อย
ต่างๆเพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหนา้ท่ี 

ทุกส่วนงาน 
หมู่ท่ี 1-12 

 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

150,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

ประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานท่ี
สูงข้ึน 

การบริหารงานของ 
อบต. มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

สาธารณสุข 

12 ค่าจา้งเหมา
บุคคลภายนอกเพ่ือ
ช่วยงานสาธารณสุข 

เพ่ือจา้งเหมา
บุคคลภายนอกในการ
ช่วยงานสาธารณสุข 

จ านวน 1 อตัรา 102,000 102,000 102,000 102,000 102,000 งานดา้น 
สาธารณสุขมี
บุคลากร
ด าเนินงานอยา่ง
เพียงพอ 

มีการขบัเคล่ือนงาน
ดา้นสาธารณสุข
งานอยา่งต่อเน่ือง 

สาธารณสุข 

13 ค่าจา้งเหมาคนคดัแยก
ขยะ 

เพ่ือเป็นค่าจา้งเหมาคน
คดัแยกขยะ 

จ านวน 1 อตัรา 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง
ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 

ปัญหาขยะใน
ชุมชนลดลง
ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 
 

สาธารณสุข 
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5.4 แผนงานงบกลาง  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 
 

เพ่ือสมทบงบประมาณ
แก่กองทุนฯ 

กองทุนฯ 30,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

30,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

กองทุนฯมี
งบประมาณ
ด าเนินงาน
เพียงพอ 

กองทุนฯ สามารถ
ด าเนินงานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

สนง.ปลดั 

2 รายจ่ายในการจดัการ
จราจร 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัการจราจรทางบก 

จ านวน 1 
โครงการ 

2,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

2,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

2,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

2,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

2,000
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

 

มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
ค่าใชจ่้ายค่าปรับ
จราจรตาม
กฎหมาย 

มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
ค่าใชจ่้ายค่าปรับ
จราจรตามกฎหมาย 

กองคลงั 

3 ทุนการศึกษาส าหรับครู
ผูดู้แลเด็ก 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
ส าหรับทุน
ทุนการศึกษาส าหรับครู
ผูดู้แลเด็ก 

ครูผูดู้แลเด็ก
ต าบลโพนทอง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ผูดู้แลเด็กไดรั้บ
การพฒันา
ศกัยภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง 

ผูดู้แลเด็กไดรั้บการ
พฒันาศกัยภาพ
อยา่งต่อเน่ือง 

กองการศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 สงเคราะห์ เด็ก สตรี  
คนทุพพลภาพและ
ผูด้อ้ยโอกาสขาดผู้
อุปการะเล้ียงดูไม่มี
อาชีพและยากจน 

เพ่ือสงเคราะห์ เด็ก สตรี  
คนทุพพลภาพและ
ผูด้อ้ยโอกาสขาดผู้
อุปการะเล้ียงดูไม่มีอาชีพ
และยากจน 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก สตรี  คนทุพพล
ภาพและ
ผูด้อ้ยโอกาสขาดผู้
อุปการะเล้ียงดูไม่มี
อาชีพและยากจนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

เด็ก สตรี  คน
ทุพพลภาพและ
ผูด้อ้ยโอกาสขาด
ผูอุ้ปการะเล้ียงดู
ไม่มีอาชีพและ
ยากจนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน 

สนง.ปลดั 

5 เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุ
 

เพ่ือสร้างหลกัประกนัดา้น
รายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ

ประมาณ 
1,483 คน 

 

15,466,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

15,466,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

15,466,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

15,466,800 
 (อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

15,466,800 
 (อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ผูสู้งอายท่ีุยืน่ค า
ขอรับเบ้ียไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพทุกคน และ
ไดรั้บภายในวนัท่ี
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

สร้างหลกัประกนั
ดา้นรายไดแ้ก่
ผูสู้งอาย ุ

สนง.ปลดั 

6 เบ้ียยงัชีพคนพิการ  เพ่ือเสริมสร้างสวสัดิการ
ทางสังคมให้แก่คนพิการ
หรือ 
ทุพพลภาพ 
 

ประมาณ 
597 คน 

 

7,084,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

7,084,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

7,084,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

7,084,800 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

7,084,800  
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

คนพิการหรือ
ทุพพลภาพท่ียืน่ค า
ขอรับเบ้ียไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพทุกคนและ
ไดรั้บภายในวนัท่ี
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร้าง
สวสัดิการทาง
สังคมให้แก่คน
พิการหรือ 
ทุพพลภาพ 
 

สนง.ปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 เบ้ียยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 
 

เพ่ือเสริมสร้าง
สวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผูป่้วยเอดส์ 

ประมาณ 
 15 คน 

126,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

126,000 
(อบต.) 
(รัฐบาล) 

งบ
โดยประมาณ 

ผูป่้วยเอดส์ท่ียืน่ค า
ขอรับเบ้ียไดรั้บเบ้ีย
ยงัชีพทุกคนและ
ไดรั้บภายในวนัท่ี
ระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

เสริมสร้าง
สวสัดิการทางสังคม
ให้แก่ผูป่้วยเอดส์ 

สนง.ปลดั 

8 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรทอ้งถ่ินเพ่ือ
การปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ขา้ราชการ
พนกังานส่วน
ต าบล 
พนกังานจา้ง  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

ขา้ราชการฯ
พนกังานจา้งมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวสัดิการท่ีดี 

สนง.ปลดั 
คลงั ช่าง 
ศึกษา 

9 เงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(กบท.) 

ส่งเสริมสนบัสนุน
บุคลากรทอ้งถ่ินเพ่ือ
การปฏิบติังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ขา้ราชการ
พนกังานส่วน
ต าบล 
พนกังานจา้ง  

211,965 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

211,965 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

211,965 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

211,965 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

211,965 
 (อบต.) 

งบ
โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

ขา้ราชการฯ
พนกังานจา้งมี 
เงินเดือนประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนและ
สวสัดิการท่ีดี 

สนง.ปลดั 
คลงั ช่าง 
ศึกษา 

10 ส ารองจ่าย เพ่ือจ่ายในโครงการ
ช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหนา้ท่ีหรือ
ในกรณีจ าเป็นฉุกเฉิน
ไม่สามารถคาดการณ์
ล่วงหนา้ได ้ 

อบต.โพนทอง 
 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

300,000 
(อบต.) 
งบ

โดยประมาณ 

เบิกจ่ายเงิน
ช่วยเหลือประชาชน
เป็นไปตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น 

ประชาชนไดรั้บการ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกขจ์าก 
อบต.ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ทนัท่วงที 

สนง.ปลดั 
คลงั ช่าง 
ศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 อุดหนุนสาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน/หมู่บา้น  

เพ่ืออุดหนุนสาธารณสุข
มลูฐานชุมชน/หมู่บา้น 

ทั้ง 12 หมู่บา้น 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับ
อุดหนุนสาธารณสุข
มลูฐานชุมชน/
หมู่บา้น 
 

มีการด าเนินงานท่ี
ต่อเน่ืองทุกปี 

สนง.ปลดั 

12 เงินสมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายเงิน
สมทบกองทุน
ประกนัสังคม 

ส่งเสริม
สนบัสนุน
บุคลากรทอ้งถ่ิน
เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

256,308 256,308 256,308 256,308 256,308 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

ขา้ราชการฯ
พนกังานจา้งมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและ
สวสัดิการท่ีดี 

สนง.ปลดั 
คลงั ช่าง 
ศึกษา 

13 เงินสมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายเงิน
สมทบกองทุน
สวสัดิการชุมชน 

ส่งเสริม
สนบัสนุน
บุคลากรทอ้งถ่ิน
เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

ขา้ราชการฯ
พนกังานจา้งมี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและ
สวสัดิการท่ีดี 

สนง.ปลดั 
คลงั ช่าง 
ศึกษา 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 เงินบ าเหน็จบ านาญ
ลูกจา้งประจ า 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายเงิน
บ าเหน็จบ านาญ
ลูกจา้งประจ า 

ส่งเสริม
สนบัสนุน
บุคลากรทอ้งถ่ิน
เพ่ือการ
ปฏิบติังานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

56,695 56,695 56,695 56,695 56,695 เบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้น  

ลูกจา้ประจ ามี 
เงินเดือน
ประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนและ
สวสัดิการท่ีดี 

สนง.ปลดั  
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ ที ่ 7  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมและยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว 
6.1.แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการ รักน ้ า รักป่า
รักษาแผน่ดิน 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการรักน ้า รักป่า
รักษาแผน่ดิน 

พ้ืนท่ีต าบลโพน
ทอง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เพ่ิมพ้ืนท่ีความ
อุดมสมบรูณ์
ของป่าชุมชน
ต าบลโพนทอง 

เพ่ิมพ้ืนท่ีความอุดม
สมบรูณ์ของป่า
ชุมชนต าบลโพน
ทอง 

สนง.ปลดั 

2 ค่าวสัดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ทาง
การเกษตร 

จอบ เสียม 
กรรไกร ตดั 
หญา้ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการด าเนินงาน
ดา้นการเกษตรท่ี
ต่อเน่ือง 

การด าเนินงานดา้น
การเกษตรท่ี
ต่อเน่ือง 

สนง.ปลดั 

3 โครงการ “ในน ้ามีปลา 
ชาวประชามีสุข” 
จงัหวดัชยัภูมิ  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการ “ในน ้ามีปลา 
ชาวประชามีสุข” จงัหวดั
ชยัภูมิ  

ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีต าบล
โพนทอง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80% 
ของประชาชน
ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
แหล่งน ้ า รวมถึง
การเพ่ิมทรัพยากร
สัตวน์ ้ าในแหล่งน ้า
ธรรมชาติ 
 

ส านกัปลดั 

 
 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
ด าเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

5 โครงการส่งเสริมการ
ท าเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการท า
เกษตรอินทรีย์ 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีการ
ท าเกษตร
อินทรีย์ 

ประชาชนมีการท า
เกษตรอินทรีย์ 

ส านักปลัด 

6 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อ
ปรับปรุงดิน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการส่งเสริมการ
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อ
ปรับปรุงดิน 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีการ
ปลูกปุ๋ยพืชสด
เพื่อปรับปรุงดิน 

ประชาชนมีการ
ปลูกปุ๋ยพืชสดเพื่อ
ปรับปรุงดิน 

ส านักปลัด 

7 โครงการท้องถ่ินสร้าง
พื้นท่ีสีเขียว 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการท้องถ่ินสร้าง
พื้นท่ีสีเขียว 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 50,000 50,000 50,000 ท้องถ่ินมีการ
สร้างพื้นท่ีสี
เขียว 

ท้องถ่ินมีการสร้าง
พื้นท่ีสีเขียว 

ส านักปลัด 
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6.2 แผนงานเคหะและชุมชน   

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการธนาคารขยะ เพ่ือจดัการขยะในครัว 
เรือนและชุมชนอยา่งเป็น
ระบบ 

ทั้ง12 หมู่บา้น
ในต าบลโพน

ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

สนง.ปลดั 

2 ประเภทวสัดุถงัรองรับ
ขยะไวค้อยบริการ
ชุมชน 

เพ่ือจดัซ้ือวสัดุถงัรองรับ
ขยะให้เพียงพอต่อการ
บริการประชาชน 

ทั้ง12 หมู่บา้น
ในต าบลโพน

ทอง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

สนง.ปลดั 

3 ค่าธรรมเนียมในการท้ิง
ขยะเทศบาลเมืองชยัภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ค่าธรรมเนียมในการท้ิง
ขยะเทศบาลเมืองชยัภูมิ 

เทศบาลเมือง
ชยัภูมิ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีท่ีท้ิงขยะท่ี
เหมาะสม 

มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการ
ท้ิงขยะเทศบาล
เมืองชยัภูมิ 

กองคลงั 

4 ถงัรองรับขยะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ้ือถงั
รองรับขยะไวค้อยบริการ
ชุมชนในการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

ทั้ง12 หมู่บา้น
ในต าบลโพน

ทอง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

กองช่าง 

5 ค่าธรรมเนียมในการท้ิง
ขยะเทศบาลเมืองชยัภูมิ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ค่าธรรมเนียมในการท้ิง
ขยะเทศบาลเมืองชยัภูมิ 

เทศบาลเมือง
ชยัภูมิ 

 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีท่ีท้ิงขยะท่ี
เหมาะสม 

มีงบประมาณ
เพียงพอส าหรับการ
ท้ิงขยะเทศบาล
เมืองชยัภูมิ 

กองช่าง 
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6.3 แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ปรับปรุงภูมิทศัน์ หนอง
น ้าให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบล 

ปรับปรุงภูมิ
ทศัน์หนองใหญ่ 
ปรับภูมิทศัน์
หนองสระพงั
เก้ิงกอโจด,ดอก
ปัดหิน,หนอง
ใหญ่,หนอง ไม้
ตาย,บ่อหิน
,ห้วยดินแดง

,ห้วยหินลบัมีด 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ประชาชนมี
สถานท่ีพกัผอ่น
และมีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

ประชาชนมีสถานท่ี
พกัผอ่นและมีแหล่ง
ท่องเท่ียว 

กองช่าง 

2 ปรับปรุงศนูยก์ารเรียนรู้
ชุมชนท่ีหนองใหญ่ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ในทุก
ดา้น 

เพ่ือใชเ้ป็นสถานท่ีในการ
เรียนรู้ในทุกดา้นและใช้
เป็นห้องสมุดในต าบล
โพนทอง 

บริเวณหนอง
ใหญ่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนทุก
ดา้น 

ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้และ
แลกเปล่ียนทุกดา้น 

กองช่าง 

3 ปรับปรุงอนุรักษส์ร้าง
บุ่ง 

เพ่ืออนุรักษไ์วใ้ห้คนรุ่น
หลงัไดรู้้จกัและใชเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้ 

บา้นโพนทอง 
หมู่ท่ี 2 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชุมชนมีแหล่ง
เรียนรู้เพ่ิมข้ึน 

เป็นแหล่งเรียนรู้
และอนุรักษใ์ห้คน
รุ่นหลงัไดเ้รียนรู้
ต่อไป 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 ส่งเสริมวดัภูรัง(หมู่ 6) 
ให้เป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียว 

เพ่ือพฒันาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของต าบล 

วดัภูรัง หมู่ท่ี  6 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวต าบล
เพ่ิมข้ึน 

มีสถานท่ีท่องเท่ียว
ต าบลเพ่ิมข้ึน 

กองช่าง 
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6.1.แผนงานการเกษตร 
 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรบา้นนายปรา
โทย ์ ศรีรังกา  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตร
บา้นนายปราโทย ์ ศรีรัง
กา  หมู่ท่ี 10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

บา้นนายปรา
โทย ์ ศรีรังกา  
หมู่ท่ี 10 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดั

ชยัภูมิ 

- - 30,000 30,000 30,000 มีพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

มีพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส านกัปลดั 

2 โครงการพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรบา้นนายบุญ
ส่ง  ศรีรังกา  หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือการเกษตร
บา้นนายบุญส่ง  ศรีรังกา  
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

บา้นนายบุญส่ง  
ศรีรังกา  หมู่ท่ี 
10 ต าบลโพน
ทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- - 30,000 30,000 30,000 มีพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

มีพลงังาน
แสงอาทิตยเ์พ่ือ
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ส านกัปลดั 

3 โครงการพฒันาป่าภู
ชาติเป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์หมู่ท่ี 8 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพฒันาป่าภูชาติ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์หมู่ท่ี 8 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

บา้นซบัม่วง หมู่
ท่ี 8 

- - 30,000 30,000 30,000 เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

เป็นแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ ์

ส านกัปลดั 

4 โครงการพฒันาแหล่ง
น ้าหนองใหญ่,หินลบั
มีด,ภูแฝก  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพฒันาแหล่งน ้า
หนองใหญ่,หินลบัมีด,ภู
แฝก 

น ้าหนองใหญ่
,หินลบัมีด,ภู

แฝก 

- - 50,000 50,000 50,000 แหล่งน ้าหนอง
ใหญ่,หินลบัมีด
,ภูแฝกมีภูมิทศัน์
ท่ีดีข้ึน 

แหล่งน ้าหนอง
ใหญ่,หินลบัมีด,ภู
แฝกมีภูมิทศัน์ท่ีดี
ข้ึน 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปลูกป่าชุม
โสกดินแดง,หินลบัมีด,
บ่อหลุบ,โนนสาวเอ ้

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปลูกป่าชุมโสก
ดินแดง,หินลบัมีด,บ่อ
หลุบ,โนนสาวเอ ้

ป่าชุมโสกดิน
แดง,หินลบัมีด,
บ่อหลุบ,โนน

สาวเอ ้

- - 50,000 50,000 50,000 ป่าชุมโสกดิน
แดง,หินลบัมีด,
บ่อหลุบ,โนน
สาวเอมี้ความ
อุดมสมบรูณ์
มากข้ึน 

ป่าชุมโสกดินแดง
,หินลบัมีด,บ่อหลุบ
,โนนสาวเอมี้ความ
อุดมสมบรูณ์มาก
ข้ึน 

ส านกัปลดั 

6 โครงการปล่อยปลาใน
แหล่งน ้า ทั้งต าบล 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปล่อยปลาใน
แหล่งน ้า ทั้งต าบล 

แหล่งน ้า ทั้ง
ต าบล 

- - 30,000 30,000 30,000 มีปลาไวอุ้ปโภค
บิโภค 

มีปลาไวอุ้ปโภคบิ
โภค 

ส านกัปลดั 

7 โครงการพฒันาคลอง
อีสานเขียว 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการพฒันาคลอง
อีสานเขียว 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 คอลงอีสานเขียว
มีความอุดม
สมบรูณ์มาก
ยิง่ข้ึน 

คอลงอีสานเขียวมี
ความอุดมสมบรูณ์
มากยิง่ข้ึน 

ส านกัปลดั 

8 โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 100,000 100,000 100,000 มีเตาเผาขยะท่ี
คงทนถาวร 

มีเตาเผาขยะท่ี
คงทนถาวร 

ส านกัปลดั 

10 ปรังปรุงภูมิทศัน์บ่อกกั
เก็บน ้ า บา้นโนนสวรรค ์
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรังปรุงภูมิทศัน์บ่อกกั
เก็บน ้ า บา้นโนนสวรรค ์
หมู่ท่ี 10 ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

บา้นโนน
สวรรค ์หมู่ท่ี 10 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- - 50,000 50,000 50,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 ปลูกตน้ไมริ้มฝ่ังคลอง
ล าห้วยดินแดง ทั้ง 2 
ฝ่ายและหัวไร่ปลายนา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปลูกตน้ไมริ้มฝ่ังคลองล า
ห้วยดินแดง ทั้ง 2 ฝ่าย
และหัวไร่ปลายนา 

ล าห้วยดินแดง 
ทั้ง 2 ฝ่ายและ
หัวไร่ปลายนา 

- - 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ส านกัปลดั 

12 ปรับภูมิทศัน์ จากหนอง
หญา้รังกา หินลบัมีดถึง
บา้นสร้างแว ้หมู่ท่ี 5 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการ
ปรับภูมิทศัน์ จากหนอง
หญา้รังกา หินลบัมีดถึง
บา้นสร้างแว ้หมู่ท่ี 5 
ต าบลโพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

จากหนองหญา้
รังกา หินลบัมีด
ถึงบา้นสร้างแว ้
หมู่ท่ี 5 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 

- - 30,000 30,000 30,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ส านกัปลดั 

13 โครงการปลูกป่าตาม
หัวไร่ปลายนาทุก
หมู่บา้น 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการปลูกป่าตามหัว
ไร่ปลายนาทุกหมู่บา้น 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ส านกัปลดั 

14 โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายใน
ต าบลโพนทอง 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้าง
สวนสาธารณะภายใน
ต าบลโพนทอง 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

ชุมชนมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดี 

ส านกัปลดั 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

ยุทธศาสตร์จังหวดัชยัภูมิท่ี  6  การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศนูยก์ลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  
ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กบา้นโนน
ม่วง หมู่ท่ี 7 (สาย
จากบา้นโนนม่วง 
ไปถึงแนวเขต
ต าบลบุ่งคลา้) 

1.เพ่ือการพฒันา
เส้นทางคมนาคม
ส าหรับการสัญจร
ไป –มา 
2.เพ่ือพฒันา
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ให้ไดม้าตรฐาน 
3.เพ่ือความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์นของ
ประชาชน 

ก่อสร้างถนน คสล.บา้น
โนนม่วง หมู่ท่ี 7 ขนาดผวิ
จราจร กวา้ง 5 เมตร ยาว 
4,000 เมตร หนา 0.15 เมตร 
ไหล่ทางลูกรัง ขา้งละ 0.50 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่นอ้ยกว่า 20,000 ตาราง
เมตร  และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากว่า 3,000 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย 

11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชนผู้
สัญจรไปมามี
ความสะดวก
และปลอดภยั 

ราษฎรในหมู่บา้นได้
ใชป้ระโยชน์จากการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพการ
เดินทางสะดวก

ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก
บา้นโนนม่วง 
หมู่ท่ี 7 (สาย
จากบา้นโนน
ม่วง ไปถึง
แนวเขตต าบล
บุ่งคลา้) 

 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภณัฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 
 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑด์บัเพลิง ครุภณัฑ ์ส าหรับรถบรรทุก
น ้าเอนกประสงค ์

จ านวน 1 คนั 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
รักษาความสงบ 

2 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 
 

ครุภณัฑง์านก่อสร้าง ป้ายเหล็กเพ่ือติด
ประชาสัมพนัธ์โครงการ  

จ านวน 4  ป้าย 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
ส านกังานปลดั /

กองช่าง 

3 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล 
 

จ านวน  1 ตวั 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 
กองช่าง 

4 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง เทปวดัระยะใชใ้นการ
ส ารวจก่อสร้าง (2 อนั) 
 

จ านวน 2 อนั 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 
กองช่าง 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง กลอ้งวดัมุม (1 ตวั)  จ านวน 1 ตวั 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 กองช่าง 
6 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง เล่ือยวงเดือนแบบมือถือ 

ขนาด 8”   
จ านวน 1 ตวั 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 

กองช่าง 

7 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง รอกขนาด 2 ตนั (1)  จ านวน 1 เคร่ือง 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 กองช่าง 
8 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง เคร่ืองเจีย/ตดั แบบมือถือ จ านวน 1 ตวั 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กองช่าง 
9 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง สว่านกระแทก  จ านวน 1 ตวั 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 
10 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง สว่านไฟฟ้า 450 w. จ านวน 1 ตวั 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 กองช่าง 

 
 

แบบ ผ.03 
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ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง สว่านไขควงไร้สาย (12 V )  จ านวน 1 ตวั 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 กองช่าง 
12 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง เล่ือยยนต ์ขนาด บาร์ 12 น้ิว 

 
จ านวน 2 ตวั 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

กองช่าง 

13 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง นัง่ร้าน จ านวน 6 ชุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 
14 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง ลอ้วดัระยะ  จ านวน 2 ชุด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองช่าง 
15 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง รถกระเชา้ (1 คนั)  จ านวน 1 คนั 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 กองช่าง 
16 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง รถกระบะส่ีประตู (1 คนั) จ านวน 1 คนั 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 กองช่าง 
17 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง บนัไดอลูนิเนียม ขนาด

ความสูง ไม่นอ้ยกว่า 3.20 
เมตร  

จ านวน 2 ตวั 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 
กองช่าง 

18 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 
 

ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก (ดีเซล) 
แบบดบัเบ้ิลแคบ   
 

จ านวน  1  คนั 787,000 787,000 787,000 787,000 787,000 
ส านกัปลดั 

19 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 
 

ครุภณัฑย์านพาหนะ
และขนส่ง 

รถโดยสารขนาด 12 ท่ีนัง่ 
(ดีเซล) ปริมาตรกระบอก
สูบไม่ต ่ากว่า  2,400 ซีซี 
หรือก าลงัเคร่ืองยนตสู์งสุด
ไม่ต ่ากว่า 90 กิโลวตัต ์

จ านวน 1 คนั 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 

ส านกัปลดั 

20 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

หัวฉีดดบัเพลิงแบบไร้แรง
สะทอ้น  

จ านวน 1 ตวั 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 
ส านกัปลดั 

21 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

สายส่งน ้ าดบัเพลิงขนาด 
1.50 น้ิว 

จ านวน 4 เส้น 34,000 34,000 34,000 34,000 34,000 
ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

สายส่งน ้ าดบัเพลิงขนาด 
2.50 น้ิว 

จ านวน  4 เส้น 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 
ส านกัปลดั 

23 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

ขวานดบัเพลิง   จ านวน  1  ตวั - - - - - 
ส านกัปลดั 

24 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

ขอสับดบัเพลิง  จ านวน  1  ตวั - - - - - 
ส านกัปลดั 

25 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑเ์คร่ือง
ดบัเพลิง 

รถกูชี้พพร้อมอุปกรณ์  จ านวน 1 คนั 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
ส านกัปลดั 

26 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภณัฑด์บัเพลิง จดัซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดน ้ายา
โฟม ขนาด 15 ลิตร   

จ านวน 4 ถงั 15,200 - - - - 
รักษาความสงบ 

27 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภณัฑด์บัเพลิง จดัซ้ือหัวฉีดโฟม  
 

จ านวน 1 หัว 25,000 - - - - 
รักษาความสงบ 

28 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน จดัซ้ืออุปกรณ์ประจ ารถ กู้
ชีพ/กูภ้ยั (EMS) 

จ านวน 1 คนั 50,000 - - - - 
รักษาความสงบ 

29 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑโ์ฆษณาและ
เผยแพร่ 

กลอ้งดิจิตอล  จ านวน 1 เคร่ือง 10,000 - - - - 
กองช่าง 

30 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง กลอ้งวดัมุม  จ านวน 1 ตวั 9,000 - - - - กองช่าง 
31 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง เคร่ืองเจีย/เคร่ืองตดั แบบ

มือถือ  
จ านวน 1 เคร่ือง 5,500 - - - - 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและ
วิทย ุ 

(เคร่ืองรับส่งวิทย)ุ จ านวน 4 ตวั 40,000 20,000 - - - 
รักษาความสงบ 

33 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑด์บัเพลิง สายดบัเพลิง  หัวฉีด
ดบัเพลิง ขอ้ต่อทางแยก ขอ้
ต่อประปาดบัเพลิง  

จ านวน 1 ชุด 100,000 - - - - 
รักษาความสงบ 

34 แผนงานการศึกษา ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ เคร่ืองพิมพ์
( Multifunction )แบบฉีด
หมึก( lnkjet )   
 

จ านวน  1  เคร่ือง 7,900 - - - - 

กองการศึกษา 

35 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด จ านวน 8 ตวั - 283,550 - - - 
สนง.ปลดั 

36 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑส์ านกังาน ไฟสัญญาณวบัวาบประจ า
รถกูภ้ยั 1 ชุด 

จ านวน 1 โครงการ - 25,000 - - - 
รักษาความสงบ 

37 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑส์ านกังาน ตูส้ าหรับใส่ถงัดบัเพลิง  จ านวน 10 ตู ้ - 16,500 - - - 
รักษาความสงบ 

38 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ครุภณัฑด์บัเพลิง จดัซ้ือถงัดบัเพลิงชนิดผง
เคมีแห้ง  

จ านวน 30 ถงั - 55,500 - - - 
รักษาความสงบ 
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ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

 

ครุภณัฑส์ านกังาน รถบรรทุกขยะแบบอดัทา้ย 
ขนาด 6 ตนั 6 ลอ้ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
6,000 ซีซี ไม่ต ่ากว่า 170 
กิโลวตัต ์ 

จ านวน 1 คนั - 2,400,000 - - - 

สนง.ปลดั 

40 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน รถกระบะ (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต ่ากว่า 
2,400 ซีซี หรือก าลงั
เคร่ืองยนตสู์งสุดไม่ต ่ากว่า 
110 กิโลวตัต ์ขบัเคล่ือน 4 
ลอ้ แบบดบัเบ้ิลแค็บ  

จ านวน 1 คนั - - 1,025,000 - - 

กองช่าง 

41 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน รถกระเชา้ขนาดสูง 12 เมตร 
ชนิด 6 ลอ้ เคร่ืองยนตดี์เซล 
มีก าลงัแรงมา้สูงสุดไม่นอ้ย
กว่า 150 แรงมา้  

จ านวน 1 คนั - - 2,400,000 - - 

กองช่าง 

42 แผนงานการศึกษา 
 

ครุภณัฑส์ านกังาน รถตูข้นาด 12 ท่ีนัง่ (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต ่า
กว่า 2,400 ซีซี หรือก าลงั
เคร่ืองยนตสู์งสุด ไม่ต ่ากว่า 
90 กิโลวตัต ์ 

จ านวน 1 คนั - 1,288,000 - - - 

กองการศึกษา 
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ส่วนท่ี 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เป็นแบบท่ี
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปีประกอบด้วย 

1.1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่ารอ้ยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี

ประกอบด้วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน้าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 
คะแนน 
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
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(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 5 
คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคล่ือนการ

พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไมค่วรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่

ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประเด็นการพิจารณา  
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองใช้การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้ตัวแบบวัดผลในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกล่าวต่อไปในหัวข้อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในโครงการทุกประการหรือไม่อย่างไร 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช้แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
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(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบข้อ (1) –(10) หรือเป็นแบบ

ผสมก็ได้ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริงๆคืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไป

ตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่ 
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรอืราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต (เช่น จะท า สนับสนุน ส่งเสริม ป้องกัน อย่างไร เป็นต้น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีว่า องค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กรภาคเอกชน
จะพัฒนา เติบโตและอยู่รอดได้ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก4 ประการ 
(PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) ส่ิงแวดล้อมด้านการเมือง(Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล้อมด้านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล้อมด้านวิทยาการใหม่ๆ (Technology)  
 

 

 

องค์การ 
(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยู่รอด 

การเมือง 
(Political) 

เศรษฐกิจ 
(Economic) 

สังคม 
(Social) 

วิทยาการ 
(Technology

) 
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จากแผนภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมต่างๆ4 ประการดังท่ีกล่าวมาแล้ว 
เพื่อให้องค์กรพัฒนา เติบโตและอยู่รอดต่อไปได้ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
วิเคราะห์ตามส่ิงแวดล้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให้เข้ากับการเมือง(Political Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
หากกล่าวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบ่งระดับการเมืองออกได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท้องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได้แก่ การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในส่วนของการเมืองระดับท้องถิ่นนั้นยังสามารถแบ่งแยกย่อยออกได้เป็นหลายประเภท เช่น 
การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม้กระท่ังการเมืองในระดับหมู่บ้านท่ีจะต้องมีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดย
ราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นต้น 

ในสภาพข้อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยต่างๆท่ีเกี่ยวข้องต่างช้ีว่าการเมืองในระดับชาติ ยังมี
อิทธิพลต่อการเมืองในระดับท้องถิ่นอยู่หลายประการ เช่น การเลือกต้ังในระดับท้องถิ่นต้องอาศัยภาพลักษณ์ของ
พรรคการเมืองระดับชาติเพื่อช่วยในการหาเสียง การให้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากส่วนกลางมายังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยเลือกให้เฉพาะท้องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการส่วนกลาง เป็นต้น 

ในอนาคต อ านาจหน้าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นและข้าราชการท้องถิ่นจะเป็นอย่างไร
นั้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่ิงแวดล้อมทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่งถ่ายทอดออกมา
เป็นนโยบายของรัฐท่ีมีต่อ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กล่าวคือ การรวมอ านาจการปกครอง
(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผู้ทีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยู่ตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ อปท.ให้เข้ากับสภาวการณ์
ดังกล่าวที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนของปัจจัยการเมืองระดับท้องถิ่นด้วยกันเองนั้น ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องจะต้องเข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล้วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน้าท่ีของฝ่ายการเมืองท้องถิ่น ทุกฝ่าย
ควรต้องรู้ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท้องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และ
ระดับหมู่บ้าน เพราะการเมืองท้องถิ่นเหล่านี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต้องมีผลกระทบต่อ อปท.ไม่ทางตรงก็
ทางอ้อม ข้าราชการท้องถิ่นควรพยายามปรับข้อเท็จจริงในท้องถิ่นให้เข้ากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้ง
ระเบียบกฎหมายอาจไม่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของคนในท้องถิ่นก็ต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ
ท้องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช้กฎหมาย ให้สามารถใช้ได้จริงตามสภาพและบริบทแวดล้อมของท้องถิ่นนั้นๆ จึงจะได้ช่ือว่า
เป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง(Change Agent) อย่างแท้จริง 

2) การปรับตัวเข้ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ที่เปลี่ยนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไม่ดี ท าให้ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของปัญหา

อื่นๆท่ีกระทบต่อ อปท.ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชนเรียกร้องในส่ิงท่ี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามากกว่าส่ิงท่ีแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เช่น ต้องการผ้าห่มกันหนาวฟรี เส้ือกันหนาว
ฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอย่างเข้มข้นของส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการแจกของให้แก่
ราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต้องเอาเวลาไปท างาน
หาเงินเพื่อปากท้องของตนเองก่อนหรือบางครั้งอาจมีส่วนร่วมแค่การรับเงินแล้วไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง รวมตลอด
ถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร้างความเข้มแข็งให้กับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซึ่งอาจส่งผล
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กระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการส่งเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐอยู่ตลอดเวลาของ
ประชาชน เป็นต้น 

ดังนั้น การสร้างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให้แก่ประชาชนตามหลัก        “ตนเป็นท่ี
พึ่งแห่งตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให้ความสนใจท่ีจะ
ส่งเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข้ากับสังคม (Social Environment) ที่เปลี่ยนแปลง 
ชุมชนแต่ละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแต่ละพื้นท่ี

ก็ต้องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน เช่น บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ บางพื้นท่ีอาจ
เป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนใน
เมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ อปท.เป็นอย่างดี บางพื้นท่ีประชาชนขาดความร่วมมือ บาง
พื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆมากมาย เป็นต้น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมีแนวโน้มท่ีจะตัดสินก าหนดนโยบาย
ไปตอบสนองต่อกลุ่มญาติพี่น้องของตน กลุ่มอื่นท่ีแพ้การเลือกต้ังเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองก็หาทางโจมตี ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท้องถิ่นมากกว่าในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต้องเข้าใจผลกระทบ
ท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นท่ีส่งผลโดยตรงต่อความสามัคคีในสังคมท้องถิ่นยุคปัจจุบัน ต้องมี
ความสามารถบริหารงานบนความขัดแย้งในสังคม เพราะคงไม่มีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ี
เหมือนๆกันได้หมด การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีการเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ต่อ ต้าน และไม่ต่อต้าน อยู่คู่กับสังคม
ประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแต่ว่าจะสามารถลดระดับหรือแก้ไขความขัดแย้งท่ีรุนแรงนั้นได้อย่างไร  

4) การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ (Technology)ที่เปลี่ยนแปลง 
ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมอยู่

เป็นประจ า เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์องค์กร เป็นต้น 
ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ อปท.ท่ี
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือส่ังการต่างๆผ่านช่องทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต้น 
หากพนักงานท้องถิ่นให้ความส าคัญในการอ่านหนังสือส่ังการของกรมส่งเสริมฯทางอินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ า ก็จะ
น ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 
 
 4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส าคัญของข้อมูลเพื่อน าไปสู่
ข้อเสนอแนะ เป็นต้น) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์การ
พัฒนาต่างๆอยู่ภายใต้ส่ิงแวดล้อมภายนอกต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนญูฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 

 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
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AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อท่ีจะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน 
จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการ
น าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดท่ีแต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่า
สินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 


