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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561-2565) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า   อ าเภอมัญจาครีี   จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน                      
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมอาชีพเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

   เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ
ให้กับประชาชน 

140 คน 
 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนผู้ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ 

 ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
และด ารงชีวิตได้แบบยั่งยืน 

ส านักปลัด 

2. 
 
 
 

ส่งเสริมจัดต้ังกลุ่มเกษตรกร 
พึ่งตนเองโคกอ้ายโจร 
 

เพื่อบริหารจัดการจัดท าปุ๋ยจากก๊าซ
ชีวภาพหลังจากหมักก๊าซและปลูกผัก
ปลอดสารพิษจ าหน่าย  และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 

กลุ่มเกษตรกร - 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนกลุ่ม
เกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีรายได้พ่ึงพา
ตัวเองได้ 

ส านักปลัด 

3 โครงการสวนสมุนไพร  ใน  
อบต. 
 

เพื่ออนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพร  และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับประชาชน 

ประชาชนในเขต
ต าบล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนสวน
สมุนไพร 

ประชาชนในต าบลมีแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
สมุนไพร 

ส านักปลัด 

4 สัมมนากลุ่มผู้ใช้น้ า 
 

จัดอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ า เกษตรกรผู้ใช้น้ า 
จ านวน 50  คน  

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

กลุ่มผู้ใช้น้ ามีการจัดการ
ระบบการใช้น้ าได้ดี 

ส านักปลัด 

5 1  หมู่บ้าน  1 สวนพ่อ  
พอเพียง 
 

ส่งเสริมประชาชนด าเนินชีวิตตาม
รอยพ่อ 

14  สวน - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสวนท่ีได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนด าเนินตามรอย
พ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัด 

แบบ ผ.02 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน  เคหะและชุมชน                                           

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2563

(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จ้างเหมาบริการผู้ดูแลสถานี
สูบน้ า 
 

จ้างแรงงานเหมาจ่ายรายเดือนตาม
แรงงานขั้นต่ าท าภารกิจดูแลสถานีสูบ
น้ า 

2 คน - 216,000 216,000 216,000 216,000 จ านวนแรงงาน
ผู้ดูแลสถานีสูบน้ า 

มีแรงงานท าภารกิจดูแล
สถานีสูบน้ า 

ส่วนโยธา 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน  งบกลาง   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

 เพื่อสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่ี
ยากจนขาดคนดูแลให้ได้รับเบ้ียยังชีพ 

ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัติ 
 

- 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับเบ้ีย 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ส านักปลัด 
 

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

 เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและด้อย
โอกาสให้ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการท่ีมีคุณสมบัติ 
 

- 6,000,000 6,00,000 6,000,000 6,000,000 จ านวนผู้พิการท่ี
ได้รับเบ้ีย 

ผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพ
และสามารถด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างปกติ 

ส านักปลัด 
 
 

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ 
 

เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  H.I.V.ให้
ได้รับเบ้ียยังชีพ 
 

20 คน 
 
 

- 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนผู้ติดเชื้อท่ี
ได้รับเบ้ีย 

 ผู้ติดเชื้อได้รับเบ้ียยังชีพ
และสามารถด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างปกติ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน  การเกษตร          

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 พัฒนาศักยภาพศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร 
 

 เพื่อพัฒนาศูนย์ ฯให้มีแหล่งความรู้
ให้บริการประชาชนทางด้านวิชาการ
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ 

ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการ
เกษตรต าบลกุดเค้า 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนศูนย์
ถ่ายทอดฯท่ีได้รับ
การพัฒนา 

ศูนย์ ฯมีข้อมูล,  เอกสาร
ทางวิชาการบริการให้
ความรู้กับประชาชน 

ศูนย์ ฯ 
ส านักปลัด 
 

2 สนับสนุนพันธุ์ปลา 
 

เพื่อส่งเสริมอาชีพในประชาชนใน
พื้นท่ี 

พันธ์ปลา - 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนหมู่บ้านท่ี
สนับสนุน 

ประชาชนมีรายได้ ส่วนโยธา 

3 ขยายเขตและซ่อมแซมคลอง
ส่งน้ า 
 

 เพื่อขยายเขตคลองส่งน้ าซ่อมแซม
คลองส่งน้ าเพิ่มให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คลองส่งน้ า   
1,000 เมตร 

 

- 1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ปริมาณความยาว
คลองส่งน้ า 

เกษตรกรมีพื้นท่ีท า
การเกษตรเพิ่มได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
 
 

4 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยนกเอี้ยง   
หน้าโรงสีนายแพง  

- - 800,000 - - จ านวนฝายที่ได้
ด าเนินการ 

ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา  
 

5 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยก้างปลา    

- - 800,000 - - จ านวนฝายที่ได้
ด าเนินการ 

ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา  
 

6 ก่อสร้างฝายน้ าล้น รถผ่านได้ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
ล าห้วยวังกกคูณ   

- - 800,000 - - จ านวนฝายที่ได้
ด าเนินการ 

ราษฎรมีแหล่งกักเก็บน้ า
เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
ท าการเกษตร 

ส่วนโยธา  
 

7 สนับสนุนค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟ้า   

 เพื่อสนับสนุนงบประมาณเป็นค่า
ไฟฟ้าสถานีสูบน้ าให้เกษตรกร 

3 สถานี - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 

2,000,000 
 

จ านวนสถานีสูบน้ า
ท่ีได้รับการสนับสนุน 

 เกษตรกรลดต้นทุนด้าน
รายจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า 

ส่วนโยธา 
 

6 ขุดสระน้ าเพ่ือการเกษตร เพื่อขุดสระน้ าเพื่อการเกษตรแก่
เกษตรการ 

17 บ่อ - 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนบ่อ ประชาชนมีสระน้ าใช้ 
ในการเกษตร 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
แผนงาน  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         
      

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมความรู้ด้านการตลาด 
การจัดการจ าหน่ายสินค้า
การเกษตร 

เพื่ออบรมส่งเสริมความรู้ด้าน
การตลาดและแนวทางการจัดจ าหน่าย
สินค้าการเกษตร 

เกษตรกร  140 คน 
 
 

- 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 จ านวนผู้ผ่านการ
อบรม 

 เกษตรกรสามารถจัดการ
ด้านการตลาดและหาลู่ทาง
การจัดจ าหน่ายสินค้าได้  

ส านักปลัด 
 
 

2 ชีวิถีเพื่อเกษตรกร 
 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมให้
เกษตรกร ใช้วิถีธรรมชาติเพื่อปราบ
ศัตรูพืช 

140  คน 
 

 

- 140,000 1400,000 140,000 140,000 จ านวนเกษตรกรที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีความรู้ในการ
จัดการใช้กระบวน การ
ธรรมชาติก าจัดศัตรูพืช 

ส านักปลัด 
 
 

3 ส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์ดี 
 

 เพื่อจัดหาเมล็ดพันธ์ข้าวแก่
เกษตรกร 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50ของเกษตรกรใน

ต าบล 

- 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนร้อยละ
เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรกรสามารถผลิต
ข้าวได้ผลผลิตต่อไร่สูง 
 

ส านักปลัด 
 

4 ฝึกอบรมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้า OTOP 

 

เพื่อ ฝึกอบรมสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 

14  กลุ่มอาชีพ 
 

 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี
ผ่านการฝึก อบรม 

รูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นท่ี
ต้องการของตลาดและเพิ่ม
มูลค่าของสินค้า 

ส านักปลัด 
 
 

5 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

 

 เพื่อให้เกิดกลุ่มอาชีพในชุมชนและ
สามารถบริหารจัดการกลุ่มได้อย่าง
เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้ราษฎร 

กลุ่มอาชีพ 14 กลุ่ม 
 
 
 

- 100,000 
 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 
 

100,000 จ านวนกลุ่มอาชีพท่ี
ได้รับการส่งเสริม 

ราษฎรมีการรวมกลุ่ม
อาชีพและมีการบริหาร
จัดการกลุ่มได้อย่างเข้มแข็ง
และราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ขุดบ่ส่งน้ าลงใต้ดิน 
(ธนาคารน้ าใต้ดิน)  

เพื่อบริหารจัดการน้ า กักเก็บน้ าไว้
ใช้ทางการเกษตรในหน้าแล้ง 

จ านวน 14 หมู่บ้าน - - - 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรที่ได้รับ
ประโยชน์ 

เกษตรกรมีน้ าใช้ทาง
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

จังหวัด/
ส่วนโยธา 

 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก    
เพื่อก่อสร้างถนน เพื่อก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ท่ี1 จากบ้านนาย
ชลประทาน จันทวงษ์ ถึงดอนปู่ตา 
กว้าง  5  เมตร หนา  0.15  เมตร 
ยาว 64 เมตร 
- ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมต่อจาก
เดิม สายบ้านบัว ? ดอนยูง กว้าง  5  
เมตร หนา  0.15  เมตร ยาว 76 
เมตร 

140 - 500,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก    

พื่อก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 คุ้ม
หินกอง จากถนนลาดยางสายมัญจา 
แก้งคร้อ  ถึง  บ้านนางทองจอม  
ท้วมอ้น กว้าง  5  เมตร หนา  0.15  
เมตร ยาว  140   เมตร 

140 400,000 - - - - ปริมาณพื้นท่ีถนน  
คสล.  

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 จากที่
นายศรี สีราห์  ถึงบ้านนายวิชัย  อยู่
พงษ์ กว้าง  5  เมตร หนา  0.15  
เมตร ยาว 130 เมตร 
 

130 350,000 - - - - ปริมาณพื้นท่ีถนน  
คสล.  

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

4 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 5 สาย
หนองโนถึงขุมดิน จากพื้นท่ีลานอ้อย  
ถึงโรงตู้วิชัยฯ กว้าง  5  เมตร หนา  
0.15  เมตร ยาว 140 เมตร 
 

140 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

5 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน สายบ้านหลุบคา - หนอง
ม่วง  กว้าง  5  เมตร หนา  0.15 
เมตร ยาว 150 เมตร 
 

150 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

6 ซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ 
(Over Lay) ม.6 

ซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over 
Lay) ทับถนน คสล.เดิมมีพ้ืนท่ีผิว
จราจรลาดยางตลอดสายไม่น้อยกว่า 
1,300 ตร.ม.พื้นผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว  260 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.05 เมตร   

260 - - 402,000 - - ปริมาณ
ถนนลาดยาง   
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 (เส้นข้างโรงเรียนบ้านโจด) มีพ้ืนท่ี
ด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 575 
ตร.ม. ถนนผิวจราจร  กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 115 เมตร  หนา 0.15 
เมตร 

115 - - 315,000. - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

8 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างถนน  คสล.  จากบ้านนาง
หลง  ช่างแกะ ถึงบ้านนายวีระ  ต่วน
ค่ า กว้าง  5  เมตร หนา  0.15เมตร  
ยาว 130 เมตร 
- ก่อสร้างถนน คสล.  จากที่นายสม

จิตร  บัวแดง ถึงนางบัวว่าน  ชาวศูนย์ 
กว้าง  5  เมตร หนา  0.15 เมตร ยาว 
339 เมตร 

469 1,300,000 - - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 

9 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 8 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนยูง หมู่
ท่ี 8(เส้นไปบ้านบัว) มีพื้นท่ีด าเนินการ
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 575  ตร.ม    
ถนนผิวจราจร   กว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  115  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร   

115 - - 315,000 - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 เชื่อม
ระหว่างสายบ้านเขวาถึงหนองขาม 
กว้าง  5  เมตร หนา  0.15 เมตร ยาว 
140 เมตร 

140 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 9 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านเขวา หมู่ท่ี 
9(เส้นไปบ้านหนองขาม หมู่ท่ี 11) มี
พื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
575  ตร.ม. ถนนผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 115 เมตร  หนา 0.15 
เมตร   พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 
0.50 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.15 เมตร   

115 - - 315,000 - - ปริมาณถนน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

12 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี10 สาย
หนองหญ้าข้าวนก - ขามป้อม  กว้าง  
6  เมตร หนา  0.15 เมตร ยาว 115 
เมตร 

115 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี11 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี11 สาย
หน้าวัด จากวัดมังคลาราม ถึงท่ีนาง
บานเย็น  ยมศรี  กว้าง  6  เมตร หนา  
0.15 เมตร ยาว 115 เมตร 

115 -  400,000. - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 11 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองขาม 
หมู่ท่ี 11  (เส้นไปบ้านเขวา หมู่ท่ี 
9,15) มีพ้ืนท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่
น้อยกว่า 575  ตร.ม. ถนนผิวจราจร  
กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 115 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทาง  ข้างละ 0.50 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร 

115 - - 315,000 - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12   ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 12  จาก
บ้านนายวีรศักดิ์ ดวงหอม ถึงคันคูบึง
กุดเค้า กว้าง  4  เมตร หนา  0.15 
เมตรยาว 170 เมตร 

170 350,000 - - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

16 ซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ 
(Over Lay) บ้านหนองม่วง หมู่
ท่ี 12   

ซ่อมสร้าง ลาดยางแอสฟัลท์ (Over 
Lay) บ้านหนองม่วง หมู่ท่ี 12  สร้าง
ทับถนน คสล.เดิม มีพื้นท่ีผิวจราจร
ลาดยางตลอดสายไม่น้อยกว่า 996ตร.
ม. ถนนเดิมพื้นผิวจราจร  กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว 165 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร  และเสริมลาดยางทาง
เลี้ยว พื้นท่ี 6 ตร.ม.  หนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร  

165 - - 305,000 - - ปริมาณ
ถนนลาดยาง    
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 จาก
มังกรทอง  รีสอร์ท ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์  ฟองฟูม กว้าง  4  เมตร 
หนา  0.15เมตรยาว 140 เมตร 

140 300,000 - - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 จาก
นางล าดวน จันทร์แจ่ม ถึงท่ีนาย
ประมวล โพงล า กว้าง  4  เมตร หนา  
0.15เมตร ยาว 165 เมตร 

165 - 380,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 13 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัน หมู่ท่ี 
13  ช่วงท่ี 1 (เส้นข้างสหกรณ์ชาวไร่
อ้อย) ถนนผิวจราจร  กว้าง 3.50 
เมตร  ยาว 60 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ 0.20  เมตร หนาเฉลี่ย  0.15 
เมตร  
ช่วงท่ี 2 (เส้นไปรีสอร์ทมังกรทอง) 
ถนนผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 75 เมตร  หนา 0.15 เมตร  

135 - - 315,000 - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร
ไป มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.30 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร   

         

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 15 จาก
ถนนเชื่อมระหว่างบ้านเขวาไปบ้านหัน  
ถึงวัดเชตะวรรณ กว้าง  5  เมตร หนา  
0.15 เมตรยาว 140 เมตร 

140 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

21 ซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ 
(Over Lay) บ้านเขวา หมู่ท่ี 15   

ซ่อมสร้างลาดยางแอสฟัลท์ (Over 
Lay) บ้านเขวา หมู่ท่ี 15  ถนนผิว
จราจร  กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 220
เมตร  หนา 0.15 เมตร   

220 - - 341,000 - - ปริมาณถนน  
ลาดยาง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 16 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 16 
ระหว่างทางเชื่อมบ้านขุมดิน ไป บ้าน
เขวา กว้าง 5  เมตร หนา  0.15 เมตร 
ยาว 140 เมตร 

140 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 16 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านขุมดิน หมู่ท่ี 
16(เส้นไปบ้านเขวา หมู่ท่ี 9,15) มี
พื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า  

115 - - 315,000 - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  575  ตร.ม. ถนนผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร  ยาว 115 เมตร  หนา 
0.15 เมตรพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้าง
ละ 0.50 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

         

24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 17สาย
บ้านบัว ถึง บ้านดอนยูง กว้าง  5  
เมตร หนา  0.15 เมตรยาว 140 เมตร 

140 - 400,000 - - - ปริมาณถนน  
คสล.  เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 17 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัว หมู่ท่ี 
17 (เส้นไปบ้านดอนยูง หมู่ท่ี 8) มี
พื้นท่ีด าเนินการก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
575 ตร.ม.  ถนนผิวจราจร กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 115 เมตร  หนา 0.15 
เมตร   

115 - - 315,000 - - ปริมาณถนน  
ลาดยาง เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจรไป 
มา 

ส่วนโยธา 

26 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด คสล. หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายทรง
เดช  ไชยมิ่ง  ถึง  นางสุนทร พิลาออน 
กว้าง  0.6*0.6 เมตร   หนา .01 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว  87  เมตรพร้อม
วางท่อเทคอนกรีตหน้าบ้าน 
 

160 300,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  -  จากบ้านนางหนูพิศ  ชาวศูนย์ ถึง
นางสุนทร พิลาออน กว้าง  0.6*0.6 
เมตร   หนา .01 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ยาว  73   เมตรพร้อมวางท่อเท
คอนกรีตหน้าบ้าน 

         

27 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.พร้อมฝา
ปิด คสล. หมู่ท่ี 1 จากบ้านนายทรง
เดช  ไชยมิ่ง  ถึง  นางสุนทร พิลาออน 
กว้าง  0.6*0.6 เมตร   หนา .01 เมตร 
ลึก 0.40 เมตร ยาว  87  เมตรพร้อม
วางท่อเทคอนกรีตหน้าบ้าน 
-  จากบ้านนางหนูพิศ  ชาวศูนย์ ถึง

นางสุนทร พิลาออน กว้าง  0.6*0.6 
เมตร   หนา .01 เมตร ลึก 0.40 เมตร
ยาว  73   เมตรพร้อมวางท่อเท
คอนกรีตหน้าบ้าน 

160 300,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

28 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 1 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร และ
ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กวา้ง 3 ม.  
ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม. 

175 - - 303,000 - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ าและ

ถนน 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

  1 ก่อสร้างรางระบาย คสล. พร้อม
ฝาปิด ขนาด 0.40 x 0.60 เมตร 
ระยะทางยาวรวม  130 เมตร พร้อม 
บ่อพัก คสล. x 1.00 ม.   จ านวน 1 
บ่อ 
 2 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 

3.00 ม. ยาว 28 ม. หนา 0.15 ม.  
 3 ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 

3.00 ม. ยาว 17 ม. หนา 0.15 ม. 

         

29 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จาก
บ้านนายเฮียน  นวลกลม ถึงบ้าน
ครูวรรณ มาตราแสง  ขนาด o 0.4 
เมตร ความยาว  185   เมตร และบ่
พักพร้อมฝาปิด 

185 - 400,000 - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

30 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 4 

วางท่อระบายน้ า คสล. บ้านขุมดิน 
หมู่ท่ี 4  วางท่อระบายน้ า  คสล. 
(มอก. ชั้น 3)  ขนาด x 0.40 เมตร 
จ านวน 162 ท่อน บ่อพัก คสล. พร้อม
ฝาปิด  จ านวน 17 บ่อ และเท
คอนกรีตปิดหลังท่อ 

 - - 373,000 - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. บ้าน
หนองโน หมู่ท่ี 5  ช่วงท่ี  1  ก่อสร้าง
รางระบาย คสล. พร้อมฝาปิด ขนาด 
0.40 x 0.60 เมตร ระยะทางยาวรวม 
120 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. x 0.80 
ม. จ านวน 1 บ่อ 
ช่วงท่ี  2  วางท่อระบาย คสล. 

(มอก. ชั้น 3)Dia.0.40 x 1.00 ม. 
พร้อมบ่อพัก คสล. x 0.80 ม. จ านวน 
12 บ่อ ระยะทางยาว 115 เมตร 

235 - - 363,000 - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

32 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 4 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. จาก
บ้านนายเฮียน  นวลกลม ถึงบ้าน
ครูวรรณ มาตราแสง  ขนาด o 0.4 
เมตร ความยาว  185   เมตร และบ่
พักพร้อมฝาปิด 

185 - 400,000 - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

33 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 5 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมบ่
พัก จากศาลากลางบ้าน ถึง บ้าน
นางชมพร นามรักษ์ ความยาว 160 
เมตร 
 

160 320,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 ก่อสร้างรางระบายน้ า 
หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างรางระบายน้ า พร้อมฝาปิด 
จากสี่แยกกลางบ้าน ถึง บ้านนาง
บรรจง  เคซีย์ ความยาว 120 เมตร 

120 280,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

35 ก่อสร้างวางท่อและรางระบาย
น้ า หมู่ท่ี 7 

ก่อสร้างวางท่อและรางระบายน้ า 
พร้อมฝาปิด พร้อมบ่พัก จากสี่แยก
กลางบ้าน ถึง วัดบ้านโจด ความยาว ง 
250  เมตร 

250 - 600,000 - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด ท่อระบาย พร้อมบ่
พัก หมู่ท่ี 9   

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อม
ฝาปิด ท่อระบาย พร้อมบ่พัก หมู่ท่ี 9  
- จากบ้านนายส าเร็จ  พิมพ์ดี ถึงท่ี
บ้านนางถาวร  ช่างภา ความยาว 97 
เมตร 
- จากบ้านนายวิไล  ตู้บุดดา ถึงท่ี

บ้านนายสุริยันต์  พิมพ์ดี ความยาว 
40 เมตร 
- จากบ้านนายสุชาติ  สีพั่ว ถึงท่ีบ้าน

นายประสาท พยุงดี ความยาว 93 
เมตร 

230 500,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
พร้อมท าบ่อพักหมู่ท่ี 10   

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมท า
บ่อพัก จากบ้านนายจ ารัส  โคตรยอด 
ถึงท่ีบ้านนายทองค า  แหลมคม ความ
ยาว 134 เมตร 
- จากบ้านนางสีดา  อ่อนละออ ถึง

คลองส่งน้ าชลประทาน ความยาว 
150 เมตร 

284 400,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

38 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
หมู่ท่ี 11 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมท า
บ่อพัก จากบ้านนายใส  รองศักดิ์ ถึง 
บ้านนายสมดี  ทมงาม ความยาว 144 
เมตร 

144 320,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

39 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
พร้อมท าบ่อพัก หมู่ท่ี 12 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมท า
บ่อพัก  จาก บ.พูนทรัพย์การเกษตร 
ถึงวัดอัมพวัน  2 ข้างรวมความยาว 
190 เมตร 

190 - 400,000 - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 
พร้อมฝาปิด  หมู่ท่ี 15 

ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. พร้อมฝา
ปิด  จากบา้นนางจอม  สุทธขิันธ์ ถึง 
บ้านนางกาญจนา  ฤทธ์ศร ความยาว 77 
เมตร 

- จากบ้านนายค าบัว  ยมศรี  ถึง นาย
ธงชัย  จันทร์หล้า ความยาว 91 เมตร 

168 320,000 - - - - ความยาวของ ราง

ระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า 
พร้อมท าบ่อพัก หมู่ท่ี 16 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมท า
บ่อพักจากบ้านนายหนูทิพย์  ทอง
ก าเริบ ถึง บ้านนายแสวง  แก่นพรม
มา  ความยาว 195 เมตร 

195 400,000. - - - - ความยาวของ ท่อ

รางระบายน้ า 

 สามารถระบายน้ าได้
สะดวก  ไม่ท่วมขัง 
ชุมชนมีส่ิงแวดล้อมท่ีดี 

ส่วนโยธา 
 
 

42 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 15 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณถนนอนักทัศน์ 

1 200,000 - - - - จ านวนแห่ง ประชาชนสามารถ
สัญจรขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้ดี 

ส่วนโยธา 

43 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 16 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหนองขุมดิน 

1 380,000 - - - - จ านวนแห่ง ประชาชนสามารถ
สัญจรขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้ดี 

ส่วนโยธา 

44 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 4 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กหนองขุมดิน 

1 200,000 - - - - จ านวนแห่ง ประชาชนสามารถ
สัญจรขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้ดี 

ส่วนโยธา 

45 ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีต
เสริมเหล็ก  หมูท่ี 17 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็ก ล าห้วยวังกกคูณ 

1 400,000 - - - - จ านวนแห่ง ประชาชนสามารถ
สัญจรขนถ่ายพืชผล
ทางการเกษตรได้ดี 

ส่วนโยธา 

46 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
หมูท่ี 1 

ภายในเขตพื้นท่ี บ้านบัว  หมู่ท่ี 1  
จากวัดป่าบ้านบัวถึงทางเชื่อมออก
ถนนสายมัญจา-นาข่า ความยาว 100 
เมตร 

100 200,000 - - - - ความยาวของ

ถนนลูกรัง 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร 
ไป ? มา ขนส่งทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง 
หมูท่ี 10 

ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง  
ความยาว 134 เมตร 

134 160,000 - - - - ความยาวของ

ถนนลูกรัง 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร 
ไป ? มา ขนส่งทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

48 ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังใน
ต าบล 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลูกรัง
ให้มีสภาพท่ีสามารถใช้งานได้ 

3,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,00
0 

ความยาวของ

ถนนลูกรัง 

ประชาชนมีถนนท่ีได้
มาตรฐานในการสัญจร 
ไป ? มา ขนส่งทาง
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตหน้า  
อบต. 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.และยกระดับ
ถนนไม่ให้น้ าท่วมขัง 

150 - - - 5,000,000  ความยาว /ความ
สูงของถนน 

ถนนทีมีมาตรฐาน น้ าไม่
ท่วมขัง 

อบต. 
ส่วนโยธา 
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ยุททธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟส่อง
สว่างในหมู่บ้าน 

เพื่อซ่อมแซมไฟแสงสว่าง  และมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ไฟส่องสว่างทุก
ชุมชน 
30 จุด 

 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนจุดท่ีมีการ
ซ่อมแซม 

จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับ
แสงสว่าง  และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 
 
 
 

2 โครงการฝึกทบทวน  อปพร 
 

 เพื่อฝึกทบทวน อปพร  ทีเคยผ่าน
การฝึกอบรมแล้ว 

1  ครั้ง 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งท่ีจัด
ฝึกทบทวน 

อปพร  มีศักยภาพ
สามารถปฏิบัติงานได้ดี 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
 (บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ตั้งจุดตรวจท่ีเป็นจุด
ล่อแหลมต่อการเกิด
อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 
 

เพื่อตั้งจุดตรวจให้บริการและ
ค าแนะน ากับผู้สัญจรไป - มา 

7  จุด 
2 ครั้ง 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนจุดตรวจ
และจ านวนครั้ง
ท่ีตั้ง 

ลดการสูญเสียทาง
ร่างกายและทรัพย์สิน 

ส านักปลัด 
 

4 ซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

เพื่อซักซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนครั้งท่ีซ้อม
แผน 

ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
มีศักยภาพสามารถ
ปฏิบัติ งานได้ดี 

ส านักปลัด 
 

5 โครงการอบรมขับขี่
ปลอดภัย 

เพื่อจัดอบรมผู้ท่ีไม่มีใบขับขี่และให้
ความรู้แก่ประชาชนในการใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชน 
150 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนมีใบอนุญาต
ขับขี่ 

ส านักปลัด 
 

6 จัดซ้ือเรืออเนกประสงค์ เพื่อจัดซ้ือเรืออลูมิเนียมกว้าง 1.5 
ม. ยาว 3.70 ม.พร้อมเครื่องยนต์ 

1 ล า - 200,000 - - - จ านวนเรือ เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ท่ีเกิดภัยภิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
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ยุททธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
ผนงาน สาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดซ้ือถังขยะ 
 

 เพื่อจัดซ้ือถังขยะ 1,800  ถัง 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนถังขยะท่ี
จัดซ้ือ 

พื้นท่ีชุมชนปราศจาก
ขยะ 

ส านักปลัด 

2 โครงการรณรงค์การจัดการ
ขยะ 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริหาร
จัดการขยะการคัดแยกขยะ  จัดต้ัง
ธนาคารขยะ  ค่าใช้จ่ายชุด
นิทรรศการ  ถุงด า  เครื่องเขียน  
วัสดุอื่นๆ 

14  หมูบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านท่ี
เข้าร่วม 

ประชาชนมีการบริหาร
จัดการขยะท่ีถูกต้อง 

ส านักปลัด 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์  บ่อขยะ 
 

ก าจัดขยะมูลฝอย   บ่อขยะ 
1 แห่ง 

400,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนบ่อขยะท่ี
ปรังปรุง 

บริเวณบ่อขยะถูก
สุขลักษณะ ดูสะอาด 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปลูกต้นไม้ถวายพ่อ  
 

ปลูกต้นไม้ในเขตต าบล ต้นไม้  500 ต้น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนต้นไม้ท่ี
ปลูก 

มีต้นไม้เพ่ิมขึ้น และเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียว 

อบต. 

 
 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน  
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและ
ของดีเมืองมัญจาคีรี 
 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานกล้วยไม้ป่า
บานและของดีเมืองมัญจา 

ประชาชน , ผู้น า 
14  หมู่บ้านเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

70 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมในการเผยแพร่
แหล่งท่องเท่ียว 

ส่วน
การศึกษา 

2 สนับสนุนงานรัฐพิธี อุดหนุนการจัดงานของอ าเภอ งานรัฐพิธี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 การด าเนินงาน มี

ประสิทธิภาพ 

ปกครองอ าเภอ ปกครอง

อ าเภอ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาฯ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
1  ศูนย์ 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กมีการพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามวัย 

ส่วน
การศึกษา 

2 โครงการจัดหาเครื่องเล่นเด็ก
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจัดหาอุปกรณ์  เครื่องเล่น
ประจ าศูนย์ฯ 

อุปกรณ์เครื่องเล่น
เด็ก 

ไม่ต่ ากว่า  5  ชนิด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชนิดของ
เครื่องเล่น 

 เด็กมีพัฒนาการทาง
สติปัญญาเฉลียวฉลาด 

ส่วน
การศึกษา 

3 จัดต้ังศูนย์เรียนรู้ อบต.กุด
เค้า 
 

เพื่อจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้บริการ
ข่าวสารและบริการความรู้ให้กับ
ประชาชน  

ศูนย์เรียนรู้  1  แห่ง 100,000 100,000 
 
 

100,000 
 

100,000 100,000 จ านวนศูนย์การ
เรียนรู้ที่จัดตั้ง 

มีศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
ประชาชนมาใช้บริการ
ในการหาความรู้ 

ส านักปลัด 
 
 

4 จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

วัสดุครุภัณฑ์โต๊ะ 
เก้าอี้  

พัดลม แอร์ ฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนประเภท
วัสดุครุภัณฑ์ 

วัสดุครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วน
การศึกษา 

5 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ น้ ายาล้างห้องน้ า  
ไม้กวาด ฯลฯ 

6,000 7,000 8,000 8,000 8,000 จ านวนวัสดุ มีวัสดุงานบ้านงานครัว
ใช ้

ส่วน
การศึกษา 

6 โครงการปรับปรุงสนามเด็ก
เล่น 

เพื่อให้เด็กมีสนามเด็กเล่นท่ี
ปลอดภัย 

เครื่องเล่น  ศูนย์
พัฒนาฯ 

100,000 - - -  จ านวนศูนย์ท่ี
ปรับปรุง 

มีเครื่องเล่นท่ีปลอดภัย ส่วน
การศึกษา 

7 โครงการปฐมนิเทศและ
ประชุมผู้ปกครอง 

เพื่อท าความรู้จักและเข้าใจแนว
ทางการพัฒนาระหว่างคุณครูและ
ผู้ปกครอง 

 1  ครั้ง 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนครั้งท่ีจัด ผู้ปกครองและศูนย์ ฯ
เข้าใจบทบาทและหน้าท่ี 

ส่วน
การศึกษา 

8 ค่าค่าตอบแทนครผูู้ดูแล
เด็ก 

เพื่อจ่ายค่าค่าตอบแทนครูผูดู้แล
เด็ก 

2  คน 216,000 216,000 216,000 216,000 216,000 จ านวนครูที่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

มีคุณครูดูแลเด็กเล็ก
ในศูนย์ฯ 

ส่วน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน การศึกษา 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์
พัฒนาฯ 

เพื่อรองรับส าหรับท่ีเข้าประชุม
และจัดงานต่างๆ 

1  ห้อง 200,000 - - - - จ านวนห้อง
ประชุม 

ศูนย์ฯมีห้องประชุม ส่วน
การศึกษา 

10 จ้างเหมาบริการผู้ดูแล  ศูนย์
พัฒนาเด็ก 

เพื่อจ้างแรงงานเหมาจ่ายรายเดือน
ตามอัตราแรงงานขั้นต่ า   

ผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 
1  คน 

108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 จ านวนผู้ดูแลศูนย์
เด็กเล็ก 

ศูนย์ ฯมีความพร้อม
และปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษา 

11 ส่งเสริมอาหารกลางวัน 
 

สนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันให้เด็กเล็ก,นักเรียน 
 

7  โรงเรียน 
1  ศูนย์ 

 

2,500,000 
 
 

2,500,000 
 
 

2,500,000 
 
 

2,500,000 
 

2,500,00
0 

 

จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับอุดหนุน 

 เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษา 
 

12 ส่งเสริมอาหารเสริมนม 
 

 สนับสนุนงบประมาณอาหารเสริม
นมให้เด็กเล็ก,นักเรียน 

7  โรงเรียน 
1  ศูนย์ 

 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,00
0 

จ านวนโรงเรียนท่ี
ได้รับอุดหนุน 

เด็กมีร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์  ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

ส่วน
การศึกษา 
 

13 วันเด็กแห่งชาติ 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมเพ่ือ
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ 

1  ครั้ง 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนครั้งท่ีจัด 
กิจกรรม 

จ านวนเด็กเข้าร่วม
กิจกรรมและมี
พัฒนาการที่ดี 

ส่วน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 รถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อจัดเช่าหรือซ้ือรถบริการรับส่ง
นักเรียน 

รถรับส่งนักเรียน 
1 คัน 

3,000,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนรถรับส่ง
นักเรียน 

นักเรียนมีความสะดวก
ขึ้น 

ส่วน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพย์ติด 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ ฯ ศูนย์ ฯอ าเภอ / 

 

100,000 100,000 

 

100,000 100,000 100,000  การด าเนินงาน

ของศูนย์มี

ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ฯ 

 

ศูนย์ฯ 

2 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพย์ติด 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ ฯ 

 

/ ศูนย์ ฯจังหวัด 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

50,000 

 

  

50,000 

 

  

 การด าเนินงาน

ของศูนย์มี

ประสิทธิภาพ 

ศูนย์ฯ 

 

 

ศูนย์ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น,  
งานประเพณีวัฒนธรรม   
 

เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  งานประเพณี  
วัฒนธรรม(แห่เทียนเข้าพรรษา 
วันผู้สูงอายุ,    ลอยกระทง,บุญ
บั้งไฟ ,ลงแขกเกี่ยวข้าวฯลฯ) 

จัดงานประเพณี
และส่งเสรมิภมูิ
ปัญญาท้องถิ่นไม่
น้อยกว่า  2 
กิจกรรม 

550,000 
 

550,000 
 

550,000 
 
 

550,000 550,000 จ านวนกิจกรรม  
ที่จัด 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
งานประเพณี  
วัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์สืบทอดต่อไป  
ประชาชนให้
ความส าคญัและเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ส่วน
การศึกษา 
 

2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ระดับท้องถิ่น 
 

เพื่อประชาสมัพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น 

ป้าย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนป้าย ประชาสมัพันธ์ส่งเสริม
การท่องเที่ยวระดับ
ท้องถิ่นให้เป็นท่ีรุ้จัก 

ส่วน
การศึกษา 

3 ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
 

 เพื่อจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ทุก
หมู่บ้าน 

อุปกรณ์กีฬา 
ไม่น้อยกว่า 4 

ชนิด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนชนิด
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนมีอุปกรณ์
การเล่นกีฬาและมี
สุขภาพแข็งแรง 

ส่วน
การศึกษา 
 

4 การแข่งขันกีฬาต าบลต้าน
ยาเสพยต์ิด 
 

 เพื่อจัดให้ประชาชนในต าบลมี
การเล่นกีฬา 

ประชาชน / 
เยาวชน 

14 หมู่บ้าน 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 

200,000 200,000 จ านวนหมู่บ้านที่
เข้าร่วมแข่งขัน 

 ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษา 

5 วันท้องถิ่นไทย เพื่อร าลึกและประชามสัมพันธ์
วันท้องถิ่นไทย 

1 ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั้ง ประชาชนรูและเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน การเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนงานสาธารณสุข 
 
 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตามโครง
ของสาธารณสุข 
 

14  แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถพัฒนาให้
น าขยะกลับมาใช้
ใหม่ให้เป็น
ประโยชน์ 

ผู้ประกอบการร้านค้าใน
เขตต าบลกุดเค้า
ประกอบกิจการได้
ถูกต้อง 

ส านักปลัด 
 
 

2 ส่งเสริมกองทุนหลักประกัน

สุขภาพ 

 

อุดหนุนกองทุนให้มีการด าเนิน

กิจกรรมด้านสาธารณสุข 

1  กองทุน 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 การด าเนิน

กิจกรรมด้าน

สาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพ 

กองทุนหลัก ประกัน กองทุน

หลัก 

ประกัน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
 

เพื่อจัดฝึกอบรมป้องกันและ
ควบคุมโรคสัตว์ 

70 คน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

สามารถควบคุมโรค
เกี่ยวกับสัตว์ในต าบลได้ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมท่ีมีคุณภาพ 
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 ศูนย์ อปพร อบต.กุดเค้า 
 

- เพื่อให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยช่วยเหลือ 
ประชาชนประจ าต าบล 
-  สนับสนุนงบประมาณเข้าเวร-
ยาม 
-  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ประจ าหน่วย 

1  ศูนย์   
 
 
 
 

640,000 
 
 

640,000 
 

640,000 
 

640,000 
 

640,000 
 

จ านวนศูนย์ท่ี
ด าเนินการ 

-  มีหน่วยกู้ชีพกู้ภัย
ช่วยเหลือ ประชาชน
ประจ าต าบล 
- ประชาชนขอรับ
บริการฉุกเฉินหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย  

ส านักปลดั 
 
 
 
 

2 อบรมและซักซ้อมแผนหน่วย
กู้ชีพกู้ภัย 

เพื่อซักซ้อมแผนปฏิบัติงานหน่วยกู้
ชีพกู้ภัย 

1  ครั้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 - จ านวนครั้งท่ี
ซักซ้อม 

หน่วยกู้ชีพกู้ภัยมีความ
พร้อม 

ส านักปลดั 

3 อัดถังเคมีแห้ง 
 

เพื่ออัดถังดับเพลิงเคมีแห้งที่ใช้งาน
แล้ว 

14 ถัง 10,000 10,000 10,000 10,000 - จ านวนถัง ถังมีความพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

4 ซ่อมแซมรถกู้ชีพ เพื่อเปลี่ยนเตียงพยาบาลติดต้ังตู้
อุปกรณ์เป็นแบบท่ีน่ังในตัวบุฝ้า
กระบะติดระบบไฟฟ้าในกระบะไฟ
ฉุกเฉินตัวรถ  แยกระบบแอร์ตอน
หน้าเพ่ิมคอมเพลสเซอร์ไฟฟ้าตอน
หลัง ติดต้ังถังออกซิเจน ตาม
มาตรฐานรถกู้ชีพ 

1 คัน 400,000 - - -  1 คัน การให้บริการกู้ชีพมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

-  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ช่วยเหลือของศูนย์ปฎิบัติการร่วมฯ 
 
 

1 - - 15,000 15,000 15,000 จ านวน 
ศูนย์ 
 

การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและ
ให้บริการประชาชน 
 

อบต. 

2 แผนท่ีภาษี  เพื่อปรับปรุงข้อมูลค่าธรรมเนียม
ท่ีดิน  ป้ายประชาสัมพันธ์ 

1  ชุด 
 

400,000 400,000 400,000 
 

400,000 400,000 แผนท่ีภาษ ี การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 
 

ส านักปลัด 
 

3 ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้
พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิก  อบต. 

เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิก  อบต.,มีความรู้ 
 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50  ของพนักงาน
ส่วนต าบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 50  
จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

พนักงานส่วนต าบลและ
สมาชิก  อบต.ได้เข้ารับ
การฝึกอบรม   
 

ส านักปลัด 
 
 

4 ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงระบบการท างาน 
 

เพื่อศึกษาดูงานและน ามาปรับปรุง
การท างานของ  อบต. ผู้น าชุมชน
,กลุ่มสตรี,อสม. 
 

สมาชิก  อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 
ผู้น าชุมชน  กลุ่ม

สตรี 
 
 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนผู้ผ่าน
การศึกษาดูงาน 

 องค์กรมีการพัฒนา
ระบบการท างานจน
สามารถเป็นตัวอย่าง
องค์อื่นได้ 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
 
 

เพื่อสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานของพนักงาน 

พนักงานส่วนต าบล 
/ ลูกจ้าง 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวนพนักงาน พนักงานมีขวัญก าลังใจ
ในการท างาน และงานมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 
 

6 โครงการจัดท าคู่มือ
ประชาชน  วารสารองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า 
 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

วารสาร/แผ่นพับ 
1,500  ชุด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนท่ีจัดท า  ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดเค้า 

ส านักปลัด 

7 โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและศูนย์รับเรื่องร้อง
ทุกข์  ร้องเรียน 

จัดศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
เพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม 

 1 ศูนย์ฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนศูนย์ท่ี
จัดต้ัง 

อบต.มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

8 จัดซ้ือไมค์ ประชุมไร้สาย เพื่อจัดซ้ือจัดซ้ือไมค์ ประชุม 2 ชุด 
แท่นรับสัญญาณ1 ตัว ไมค์8 ตัว ใช้
คลื่น UHF หน้าจอแสดงผลดิจิตอล 
ระยะรับส่งสัญญาณ 100 เมตร 
แท่นไมค์รวมก้าน 40 ซม.ปรับงอ
ได้ มีไฟ LED  

ไมค์ ประชุม 2 ชุด 
แท่นรับสัญญาณ 1 
ตัวไมค์8 ตัว  

60,000 - - - - ชุดประชุม การประชุมมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ 
ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 จัดเวทีประชาธิปไตย  (เวที
สาธารณะ) 
 

 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้
แสดงความคิดเห็นและสนอง
สอดคล้องหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

ประชาคม / 
ตัวแทนกลุ่มต่างๆ
หน่วยงานราชการ 
จ านวน  4  ครั้ง 

 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวนครั้งท่ีจัด ประชาชนได้แสดงความ
คิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน  
สามารถตรวจสอบการ
ท างานได้ 

ส านักปลัด 
 
 
 

2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดท าแผนชุมชนสู่
แผนพัฒนาสี่ปี  
 

เพื่อออกประชาคมร่วมกับหมู่บ้าน
จัดท าทบทวนแผนชุมชนและจัด
ประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 

14  หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนหมู่บ้านท่ี
ส่งเสริมการจัดท า
แผนชุมชน 

แผนพัฒนามี
ประสิทธิภาพ  แก้ไข
ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

3 การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เลือกตั้งท้องถิ่น 

จ านวน  1 ครั้ง 
 

- 500,000 - - - จ านวนครั้งท่ีจัด การจัดการเลือกตั้ง
ด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 
 
 

4 ศึกษาออกแบบและจัดตั้ง
สหกรณ์ขยะ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ออกแบบ ศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดประชุมจัดตั้ง
สหกรณ์ 

สหกรณ์ขยะ 100,000 300,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสหกรณ์ มีศูนย์บริหารจัดการ
ขยะท่ีมีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
 

5 ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
แก่ประชาชน 

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายแก่ประชาชน 

60 คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้เข้าอบรม ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายในการ
ด าเนินชีวิต 

ส านักปลัด 
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