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ค าน า 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่มีหน้าที่  ในการบริหาร
จัดการท้องถิ่นของตนเองให้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปสู่จุดหมายที่วางไว้ 

 การพัฒนาที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสพผลส าเร็จสูงสุด จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีจึงเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติงานและให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง  จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาสามปีซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปีและมีความต่อเนื่อง 
โดยเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  เพ่ือน าไปด าเนินการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีระบบและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

 จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง ที่น าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามาด าเนินการตามเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างได้เป็นอย่างดี 
 
 
                                                                                
            

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 
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  แผนพัฒนาสามปีมีความหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  หมายถึงแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดท าส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี   

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ได้ก าหนดให้มีการถ่ายโอนอ านาจและภารกิจจากส่วนกลางมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักการกระจายอ านาจและได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของตนเอง  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องมีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปีมิได้มีความส าคัญแค่เพียงเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
งบประมาณรายจ่ายอื่นๆ เท่านั้น  แต่ยังแสดงถึงสภาพของสังคม  เศรษฐกิจ  ค่านิยม  วิสัยทัศน์ของคนในท้องถิ่นว่า
มีการมองอนาคตข้างหน้าอย่างไร จะก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองอย่างไร  มีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไร  
อาจกล่าวได้ว่าแผนพัฒนาสามปีคือภาพในอนาคตของท้องถิ่นในสามปีข้างหน้าซึ่งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันปฏิบัติ
ให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมาย   
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่งมีการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาซึ่งจัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี และปรับปรุง
แก้ไขทุกปี 
  

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
2. เพ่ือก าหนดรายละเอียด แผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
3. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
4. เพ่ือการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
5. เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
6. เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
7. เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี  1 

บทน า 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างได้จัดท าแผนพัฒนาสามปีให้มีความสอดคล้องกับ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีดังนี้ 

1. เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
3. ระดมความคิดเห็นจากประชาชน 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
5. ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนา 
6. จัดท ารายละเอียด แผนงานโครงการและกิจกรรมการพัฒนา 
7. จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
8. ปรับปรุงแก้ไขขั้นสุดท้าย 
9. อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

   

                         ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม          
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา    

 2. เพ่ือความประหยัด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 4. เพ่ือให้เกิดผลจริงในทางปฏิบัติ 
 5. เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล 
 6. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย      
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สภาพทั่วไป 
ที่ตั้งและสภาพพื้นที่ 

ต าบลท่าอ่าง    เป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ 
อ าเภอโชคชัย  ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอประมาณ  6  กิโลเมตร  และห่างจากตัวจังหวัด  15  กิโลเมตร  มีถนนสาย
หลักคือถนนราชสีมา-โชคชัย  (หมายเลข 224 )   มีพ้ืนที่ประมาณ  29.42  ตารางกิโลเมตร  หรือ  18,388  ไร่     
สภาพพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก  มีแม่น้ ามูลไหลผ่านทางด้านทิศตะวันออก   มีอาณาเขตดังนี้ 
 อาณาเขต 
  ทิศเหนือ จดต าบลด่านเกวียนอ าเภอโชคชัยและต าบลหนองบัวศาลา  อ าเภอเมือง 
  ทิศใต้  จดต าบลโชคชัยและต าบลพลับพลา  อ าเภอโชคชัย 
  ทิศตะวันออก จดต าบลด่านเกวียนและต าบลละลมใหม่พัฒนา  อ าเภอโชคชัย 
  ทิศตะวันตก จดต าบลพลับพลาอ าเภอโชคชัยและต าบลไชยมงคล   อ าเภอเมือง 
 เขตการปกครอง 
  มี  10  หมู่บ้าน 

- จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  7  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
(1) บ้านไร่  หมู่  1 
(2) บ้านกุดโบสถ์  หมู่  2 
(3) บ้านดอนพราหมณ์  หมู่  5 
(4) บ้านหนองเสาเดียว  หมู่  7 
(5) บ้านหนองโสน  หมู่   8 
(6) บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่  9 
(7) บ้านหนองเสาเดียวใหม่พัฒนา  หมู่  10 

- จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วน  3  หมู่บ้าน  ดังนี้ 
(1) บ้านท่าอ่าง  หมู่  3  (  มี  2๘  หลังคาเรือน  ) 
(2) บ้านท่าอ่าง  หมู่  4  (  มี   8  หลังคาเรือน  ) 
(3) บ้านท่าอ่าง  หมู่  6  (  มี  1๖  หลังคาเรือน  ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 
   

ส่วนท่ี  2 
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ม.8 
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ถนนสายโชคชัย - ราชสีมา (224) 

ต าบลโชคชัย 

ต าบลละลม 
ใหม่พัฒนา 

ต าบลพลับพลา 

ต าบลไชยมงคล 

ต าบลด่านเกวียน 

โรงแรมโคราชรีสอร์ท 
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สัญลักษณ์ประกอบแบบ 
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                          ถนนหินคลุก,ลูกรัง,ดิน                             คลองส่งน  าชลประทาน       
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ม.9 
บ้านหนองไผ่พัฒนา 
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ที่ตั้งที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างตั้งอยู่เลขท่ี   69  หมู่  8  ต าบลท่าอ่าง   อ าเภอโชคชัย   

จังหวัดนครราชสีมา   ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอโชคชัย  ประมาณ  ๖  กิโลเมตร   และห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา    
15    กิโลเมตร       ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างมีลักษณะเป็นอาคารอเนกประสงค์สองชั้น 

ประชากร 
ประชากรเป็นคนพ้ืนเพเดิมพูดภาษาโคราชและนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่      สังคมมีความ

สงบเรียบร้อยปราศจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติ  การนับถือศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม              
มีประชากรแฝงจากภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม  นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง    
   

ปี  255๘ 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

 ( พ.ค.  255๘) ๒,๑๓๔ 2,325 4,459 2,๓๕๒ 

      
 

  สภาพเศรษฐกิจ 
  การประกอบอาชีพ    ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  เช่น  ท าไร่มันส าปะหลัง  ไร่
อ้อย   ท านาข้าว   ปลูกไม้ตัดดอก (มะลิ  ดาวเรือง)   พืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์     นอกจากนี้ยังท างานในโรงงาน
อุตสาหกรรม   สินค้า OTOP  คือ  ผลิตภัณฑ์งานหล่อหินทรายบ้านหนองโสนหมู่  8 

  โรงงานอุตสาหกรรม    
  1. โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ (บริษัทเฟิร์สอินดัสเตรียล)    
  2. โรงงานผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ (บริษัทคาวาซูมิลาบอราทอรี จ ากัด) 
  3. โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ (บริษัทไทยโฟมจ ากัด)   
  ๔. บริษัทคาซิโอ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ๕. โรงงานซีแพคด่านเกวียน (บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง) 
  ๖. บริษัทเอสคอน  คอนกรีต จ ากัด 
  โรงแรม 
  1.โรงแรมโคราชรีสอร์ท 
  ๒.โรงแรมเทอรา วิลล่า รีสอร์ท 

ศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขต  อบต.ท่าอ่าง  ประมาณร้อยละ  99  นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถานส าคัญดังนี้ 

  -  ส านักสงฆ์บ้านไร่หมู่  1 
  -   วัดกุดโบสถ์หมู่  2 
  -   วัดดอนพราหมณ์หมู่  5 
  -   วัดหนองเสาเดียวหมู่  10 
  -  โบสถ์คริสต์   หมู่ 8 
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ข้อมูลสาธารณูปโภค 

 

หมู่ที่ บ้าน 
ไฟฟ้า 

(ครัวเรือน) 
ระบบประปา 
(ครัวเรือน) 

โทรศัพท์บ้าน 
(ครัวเรือน) 

โทรศัพท์สาธารณะ 
(แห่ง) 

1 ไร่ 79 79 1 - 
2 กุดโบสถ ์ 197 197 4 1 
3 ท่าอ่าง 28 28 - - 
4 ท่าอ่าง 8 8 - - 
5 ดอนพราหมณ์ 135 135 - - 
6 ท่าอ่าง 1๖ 1๖ 1 - 
7 หนองเสาเดียว 1,๑๓๒ 1,๑๓๒ 4 3 
8 หนองโสน ๒๕๔ ๒๕๔ 3 - 
9 หนองไผ่พัฒนา ๒๓๖ ๒๓๖ 16 - 

10 หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา 267 267 5 1 
 รวม 2,352 2,352 34 5 

 
ถนนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลท่าอ่าง  (เมตร) 

 

หมู่ที่ 
ถนนดิน 

(ม.) 
ลูกรัง 
(ม.) 

หินคลุก(ม.) 
คสล. 
(ม.) 

ลาดยาง 
(ม.) 

รวม 
(ม.) 

1 - ๒,๗๙๓ - ๑,๘๐๓ ๑,๐๐๐ ๕,๕๙๖ 
2 ๑,๐๐๐ ๕๕๖ ๑,๗๖๒ ๒,๒๗๓ ๔,๖๑๐ 10,201 
3 - ๑,๐๕๐ ๑๙๑ ๑๕๐ 2,166 3,๕๕๗ 
4 - ๕,๘๕๐ - - - ๕,๘๕๐ 
5 - ๑,7๘๑ 419 ๑,๒๐๐ ๓,๔๔๘ 6,848 
6 320 ๔๐๐ - - 960 ๑,๖๘๐ 
7 - ๕๘๔ ๔๗๙ ๕,๐๑๕ ๑,๖๗๖ 7,๗๕๔ 
8 ๔,๘๘๑ ๔๒๐ ๗๖๐ ๔,๐๐๕ 1,797 11,863 
9 - 306 ๗๒๕ ๒,๘๒๔ ๒,๐๙๐ 5,945 

10 - ๕๔๐ ๒๐๐ ๒,๖๙๘ ๓,๗๘๔ ๗,๒๒๒ 

รวม ๖,๒๐๑ 1๔,๒๘๐ ๔,๕๓๖ ๑๙,๙๖๘ ๒๑,๕๓๑ 66,516 
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ข้อมูลพื้นฐานต าบลท่าอ่าง  ปี  255๘ 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวน 
ประชากร 
ทั้งหมด 
(คน) 

เพศ 
พื้นที่ 

ทั้งหมด 
(ไร่) 

พื้นที่ท า 
การเกษตร 

(ไร่) 

จ าแนกพื้นที่เป็น จ านวนแหล่งน้ า 

ครัวเรือน 
ทั้งหมด 

ครัวเรือน 
เกษตรกร 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

นา 
(ไร่) 

พืชไร่ 
(ไร่) 

พืช
สวน 
(ไร่) 

อ่ืนๆ 
ระบุ 

ของ
ตนเอง 
(บ่อ) 

สาธารณะ 
(บ่อ) 

1 ไร่ 79 59 299 142 157 1,041 986 900 0 86 0 25 1 
2 กุดโบสถ์ 197 90 756 365 391 1,303 1,200 1,000 125 75 0 10 1 
3 ท่าอ่าง 28 7 ๔4 19 25 2,319 2,250 2,180 0 70 0 30 0 
4 ท่าอ่าง 8 5 ๒2 14 8 1,521 1,420 1,375 0 45 0 15 0 
5 ดอนพราหมณ์ 135 63 3๕4 154 200 1,481 1,375 950 350 75 0 10 1 
6 ท่าอ่าง 1๖ 3 ๒๖ 2๐ 6 2,083 1,750 1,200 450 100 0 20 0 
7 หนองเสาเดียว 1,๑๓๒ 190 1,174 558 616 2,300 2,000 350 1,200 450 0 15 4 
8 หนองโสน ๒๕๔ 65 432 ๒1๓ 219 1,338 1,100 850 200 50 0 5 1 
9 หนองไผ่พัฒนา ๒๓๖ 100 742 356 386 1,493 1,250 700 400 150 0 22 1 

10 
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา 

267 95 ๖๑๐ 293 317 3,509 3,350 500 2,350 500 0 63 1 

 รวม  10  หมู่บ้าน 2,352 677 ๔,๔๕๙ ๒,๑๓๔ 2,325 18,388 16,681 10,005 5,075 1,601 0 215 10 
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การศึกษา 
 -   โรงเรียนประถมศึกษา 3  แห่ง  มีนักเรียน  จ านวน 271  คน  ชาย 1๖๔ คน หญิง  1๐๗  คน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1.  โรงเรียนบ้านดอนพราหมณ์   
   1.1  จ านวนครู    ชาย  3  คน    หญิง  6  คน   รวม   9   คน 
   1.2  จ านวนนักเรียน ชาย  7๖  คน   หญิง  ๔๙   คน  รวม  1๒๕  คน   แยกตามชั้นเรียนดังนี้   
    -   ชั้นอนุบาล  1   ชาย    ๕   คน   หญิง    ๔   คน   รวม   ๙    คน 
    -   ชั้นอนุบาล  2   ชาย    ๔   คน   หญิง    ๑   คน   รวม   ๕    คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชาย  10  คน   หญิง    ๕   คน   รวม  1๕   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชาย   ๘  คน   หญิง     ๙   คน   รวม   ๑๗  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชาย   8  คน   หญิง     4   คน   รวม   1๒  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชาย  17  คน   หญิง    5   คน   รวม   22  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชาย  11  คน   หญิง    ๗   คน   รวม   18  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชาย  13  คน   หญิง    ๑๔ คน   รวม   2๗  คน 
   1.3 จ านวนบุคคลากรอ่ืนๆ  หญิง   ๑   คน  
  2.  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 
   2.1  จ านวนครู    ชาย  2  คน    หญิง   ๔   คน   รวม  ๖    คน 
   2.2  จ านวนนักเรียน ชาย  35  คน  หญิง 2๔ คน  รวม ๕๙ คน แยกตามชั้นเรียนดังนี้   
    -   ชั้นอนุบาล  1    ชาย  ๑   คน  หญิง   -   คน  รวม    ๑   คน 
    -   ชั้นอนุบาล  2    ชาย  ๔   คน  หญิง  ๑   คน  รวม    ๕   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชาย  ๓   คน  หญิง  ๒   คน  รวม    ๕   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชาย  ๔   คน  หญิง  ๓   คน  รวม    7   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชาย  7   คน  หญิง  5   คน  รวม   12  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ชาย  6   คน  หญิง  3   คน  รวม    9   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชาย  3   คน  หญิง  5   คน  รวม    8   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชาย  7   คน  หญิง  5   คน  รวม   12  คน 
    2.3 บุคลากรอ่ืน  ๆ     ชาย  ๑  คน หญิง   ๒  คน   รวม  ๓  คน 

3.  โรงเรียนบ้านหนองเสาเดียว 
   3.1  จ านวนครู    ชาย  4  คน   หญิง  ๔  คน   รวม   8   คน 
   3.2  จ านวนนักเรียน ชาย  58 คน หญิง  ๓๔ คน รวม ๘๗ คน แยกตามชั้นเรียนดังนี้   
    -   ชั้นอนุบาล  1    ชาย    ๑  คน   หญิง  3  คน    รวม     4   คน 
    -   ชั้นอนุบาล  2    ชาย    4  คน   หญิง  3  คน    รวม     7   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชาย    ๖  คน   หญิง  7  คน    รวม    13  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  ชาย    ๗  คน   หญิง  2  คน    รวม     9   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  ชาย    6  คน   หญิง  4  คน    รวม    10  คน 
    -   ชั้นประถมศกึษาปีที่  4  ชาย    7  คน   หญิง  2  คน     รวม    9   คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ชาย    9  คน  หญิง   6  คน     รวม   15  คน 
    -   ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชาย    13  คน หญิง  7  คน     รวม   20  คน 
    3.3 บุคคลากรอื่นๆ     ชาย  1   คน  
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 4. โรงเรียนอาชีวศึกษา  1 แห่ง  คือ  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  จ าแนกได้ดังนี้ 
  4.1 ผู้บริหาร ชาย        ๕  คน   หญิง    -   คน   รวม      ๕   คน 
  4.2 อาจารย์     ชาย       ๓๖ คน   หญิง  1๙  คน   รวม    ๕๕   คน 
          4.3 จ านวนนักศึกษา ทั้งหมด 1,๔๘๑ คน ชาย ๑,๑๐๔ คน หญิง ๓๗๗ คน แยกตามระดับ  ดังนี้ 
   1.  ระดับ  ปวช. 1   ชาย    ๒69  คน  หญิง ๑13 คน  รวม   382 คน   
   2.  ระดับ  ปวช. 2   ชาย    ๒๙๐  คน  หญิง ๑๓๕ คน  รวม   ๔๒๕ คน   
   3.  ระดับ  ปวช. 3   ชาย    ๓๕๓  คน  หญิง  92  คน  รวม   ๔๔๕ คน   
   4.  ระดบั  ปวส. 1   ชาย      ๖๑  คน  หญิง   ๒๗  คน  รวม    ๘๘ คน   
   5.  ระดับ  ปวส. 2   ชาย     ๑๓๑  คน  หญิง   10  คน  รวม   141คน 
  4.4  บุคลากรอ่ืน ๆ   ชาย   ๗   คน    หญิง   18    คน    รวม    25    คน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1   แห่งคือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 
 -   มีเด็กเล็ก    ชาย  57   คน  หญิง   51    คน   รวม   ๑๐๘   คน 
มหาวิทยาลัย  1  แห่ง คือ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมา 

๑. ปริญญาตรี ชาย ๙๗๑ คน หญิง ๑,๕๗๑ คน รวม ๒,๕๔๒ คน 
๒. ปริญญาโท  ชาย ๕๙๕ คน หญิง    ๓๑๐ คน รวม      ๙๐๕ คน 
๓. บุคลากรอ่ืน ชาย    ๘ คน หญิง     ๑๐ คน รวม    ๑๘ คน 

ที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน 7 แห่ง 
การสาธารณสุข 
 -   สถานีอนามัยประจ าต าบล  1 แห่ง 
 -   ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน   10       แห่ง 
 -   อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  100 % 

 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 -   สถานีต ารวจ (ป้อมยามสายตรวจประจ าต าบล) 1 แห่ง 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 -   ล าน้ า,  ล าห้วย,  แม่น้ า   3 แห่ง 
 -  ล าน้ ามูล 
 -   คลองหนองเสาเดียว 
 -   คลองยาง 
 -   สระ,  บึง,  หนอง   15 แห่ง 
 -  สระหนองตาสุข 
 -   สระหนองเสาเดียว 
 -   สระหนองกระทุ่ม 
 -   สระหนองยาว 
 -   สระหนองอ้อ 
 -   สระวัดดอนพราหมณ์ 
 -   สระวัดเสาเดียว 
 -   สระวัดกุดโบสถ์ 
 -   อ่ืนๆ  
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
 -   ฝาย     2 แห่ง 
 -   บ่อน้ าตื้น    62 บ่อ 
 -   บ่อบาดาล    20 บ่อ 
 -   คลองชลประทาน   1 แห่ง 
 -   ประปาหมู่บ้าน    4 หมู่บ้าน  (หมู่ 1, 2, 7, 8) 
 -   ประปาส่วนภูมิภาค   5 หมู่บ้าน  (หมู่ 5, 7, 8, 9, 10) 
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
(1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.  นายสวิด  ฝ่ายกระโทก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นายกิตติวฒัน์ บุญกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
3.  นายวิมล  กราวกระโทก  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  นายไสว  บัวกระโทก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

(2)   สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.  นายสุรนันท์ ลุยจัตุรัส   ประธานสภาองค์การบริหารส่าวนต าบล 
 2.  นายวิชัย  ปีก่ระโทก  รองประธานสภาองค์การบริหารส่าวนต าบล 
 3.  นายวัลชัย สุติบุตร   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.  นายแวว  โกวิทชาคร  สมาชิกสภา  หมู่  1 
 5.  นายมานพ โปร่งกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  1 
 6.  นายสมหมาย ปล่องกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  2 
 7.  นายเสมอ   ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  ๒ 
 8.  นางสาวไพริน     วาธีวัฒนารัตน์  สมาชิกสภา  หมู่  3 
 9.  นางสาวธัญพัฒน์ ฝ่ายกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  ๓ 
10.  นายต๋ี  ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  4 
1๑.  นายอนันต์ บวชกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  4 
1๒.  นายบุญพา ป้อมกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  5 
1๓.  นายพนม เพชรนางรอง  สมาชิกสภา  หมู  ๕ 
1๔.  นายสวย บ้วนกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  6 
1๕.  นายวีระ คุ้มกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  ๗ 
๑๖.  นายวันชัย ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  8 
1๗.  นายทองม้วน บ้านกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  ๙ 
๑๘.   นายสนอง ปลอดกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  ๙ 
๑๙.   นายบุญ รัตนวิเศษ  สมาชิกสภา  หมู่  ๑๐ 
๒๐.  นางลมุล ข่ายกระโทก  สมาชิกสภา  หมู่  10           

        

(3)  จ านวนบุคลากร  พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง  ปัจจุบัน  มี  3๒  คน  และส่วนราชการ  4  ส่วน ดังนี้ 
 ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  1๓ คน 
 1.  นายอภิชาติ       ชุ่มวงจันทร์       ต าแหน่ง   ปลัด  อบต.  (นักบริหารงาน อบต. 7) 
 2.  นางสายรุ้ง          โนนใหม่             ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
 3.  นางสาวสุภาพร ผลงานดี        ต าแหน่ง   นิติกร 6ว 

4.  นายสงวนศักดิ์ สารภาพ        ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน 5 
5.  นางสาวสีพลอย ประกอบผล       ต าแหน่ง   บุคลากร ๕ 
6.  นางสายสมร  ปรอยกระโทก       ต าแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป ๕ 
7.  นางมะลิวัลย์  ฉิมณรงค์       ต าแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ 
8.  นายสุชิน         บุญกระโทก       ต าแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์ 
9.  นางสาวอุษา    แซ่ไล่                  ต าแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 
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10. นางสาวเอื้อมพร      ปุ้มกระโทก       ต าแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวเรณู  เปลี่ยวกระโทก       ต าแหน่ง    คนงานท่ัวไป 
1๒. นางสาวสอิ้ง  อยู่ทะเล        ต าแหน่ง    คนงานท่ัวไป 
1๓. นายดาวเรือง  ปลูกกระโทก       ต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ 

 

ต าแหน่งในกองคลัง     จ านวน  ๖ คน 
1.  นางสุปราณี    เบี้ยกระโทก       ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง 7) 
2.  นางสาวนิภาวรรณ     จามกระโทก       ต าแหน่ง   นักวิชาการคลัง 6ว 

 3.  นางสาวน้ าทิพย์ พ่ึงพิพัฒน์       ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 6ว 
 4.  นางนิตยา  สุคันธา        ต าแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ 5 
 5.  นางสุระ  ปลักกระโทก       ต าแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
 ๖.  นางสาวอมรา ชุ่มพระ        ต าแหน่ง   ผูช้่วยเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ 

 ต าแหน่งในกองช่าง     จ านวน  5 คน 
 1.  นายสุขสันต ์ ยังสุขเกษม             ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 7) 
 2.  นายชาญณรงค์ ไหมกระโทก       ต าแหน่ง นายช่างโยธา ๖ว 
 3.  นายอนุชิต  ปลั่งกระโทก       ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 4.  นายประทีป  กริบกระโทก       ต าแหน่ง    ผู้ช่วยช่างโยธา 
 5.  นางสาวปภาดา เปรี่ยมกระโทก       ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    

 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  จ านวน  ๘ คน  
1.  นางอภิญญา           บ ารุงภักดี        ต าแหน่ง     หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและ

วัฒนธรรม    
(นักบริหารการศึกษา 6) 

2.  นางนพมาศ      บูรณาธรรมากิจ        ต าแหน่ง   คร ู
3.  นางพรชนิตว์     จนันวล         ต าแหน่ง   คร ู
4.  นางสาวปฐมาวดี ปรอยกระโทก        ต าแหน่ง   ครผูู้ดูแลเด็ก 
5.  นางสาวธนกร โครมกระโทก        ต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
6.  นางสาวดวงนภา แป้นศิริมงคลกุล        ต าแหน่ง คนงานทั่วไป 
7.  นางสาวพัฒนาพร เปลื้องกระโทก        ต าแหน่ง   ผู้ช่วยครูผู้ดแูลเด็ก 
๘.  นางสาวบานเย็น ฝ่ายกระโทก        ต าแหน่ง   คนงานทั่วไป 
 

 (3)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
-  ประถมศึกษา      1 คน 
-  มัธยมศึกษาตอนต้นปลาย/อาชีวศึกษา   5 คน 

 -   อนุปริญญา      ๓ คน 
 -   ปริญญาตรี      ๑7 คน 
 -   ปริญญาโท      6 คน 
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งบประมาณ   การเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายย้อนหลัง 
รายรับ 

  
ประมาณการ รายรับจริง  

+ สูง 
ประมาณการ 

 -  ต่ า 
รายรับตามประมาณการ ปี 2557 ปี 2557     ปี 2558 

รายรับ           

       ภาษีอากร      2,500,000.00       2,721,147.16   +  221,147.16 2,680,000.00 

1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน             2,200,000.00       2,449,505.00   +  249,505.00 2,400,000.00 

 2. ภาษีบ ารุงท้องท่ี               180,000.00          144,219.16   -  (35,780.84) 180,000.00 

3. ภาษีป้าย               120,000.00          127,423.00   +  7,423.00 100,000.00 

      ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต         293,000.00          449,607.50    156,607.50 407,000.00 

1.  ค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม                     500.00                20.00   -  (480.00) 500.00 

2.  ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                 10,000.00             5,627.50   -  (4,372.50) 10,000.00 

3.  ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย               250,000.00          318,120.00   +  68,120.00 360,000.00 

4.  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                  1,500.00             1,590.00   +  90.00 1,500.00 

5.  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก                  1,000.00           59,800.00   +  58,800.00 1,000.00 

6.  ค่าปรับการผิดสัญญา                 10,000.00           27,630.00   +  17,630.00 10,000.00 

7.  ค่าใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน ฯ                  3,000.00             3,000.00   -  0.00 5,000.00 

8.  ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการอันเป็นอันตรายฯ                 15,000.00           17,600.00   +  2,600.00 15,000.00 

9.  ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  2,000.00               830.00   -  (1,170.00) 2,000.00 

10.  ค่าใบอนุญาตเจาะขุดน  าบาดาล  -            2,030.00    2,030.00 2,000.00 

11.  ค่าใบอนุญาตใช้น  าบาดาล  -            2,500.00    2,500.00 - 

12.  ค่าค าขอใบอนุญาตใช้น  าบาดาล  -               60.00    60.00 - 

13.  ค่าปรับอื่นๆ (ไม่ยื่นแบบภาษีโรงเรือน)  -          10,800.00    10,800.00 - 

      รายได้จากทรัพย์สิน         400,000.00         468,767.44   +  68,767.44 400,000.00 

1. ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร               400,000.00          468,767.44   +  68,767.44 400,000.00 

      รายได้เบ็ดเตล็ด         102,000.00           47,080.00   -  (54,920.00) 108,000.00 

1. ค่าขายแบบแปลน               100,000.00           41,700.00   -  (58,300.00) 100,000.00 

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                   2,000.00             5,210.00   +  3,210.00 6,000.00 

3.  ค่าปิดประกาศ                           -                 170.00   +  170.00 1,000.00 

4.  ค่าสมัครสมาชิก                           -       -  0.00 1,000.00 

      รายได้จากทุน              -                -     -  0.00 - 

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                           -                      -     -  0.00 - 

      ภาษีจัดสรร     11,965,000.00     13,665,588.24   +  1,700,588.24 12,185,000.00 

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน      -  0.00 - 

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม   1  ใน  9             1,500,000.00       1,861,517.16   +  361,517.16 1,500,000.00 

    ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตามแผน  พ.ร.บ.             6,500,000.00       6,937,969.73   +  437,969.73 6,500,000.00 

3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ               100,000.00          110,760.38   +  10,760.38 100,000.00 

4. ภาษีสุรา               690,000.00          780,638.36   +  90,638.36 690,000.00 

5. ภาษีสรรพสามิต             1,600,000.00       1,064,858.98   -  (535,141.02) 1,000,000.00 

6. ค่าภาคหลวงแร่                 28,000.00           40,904.97   +  12,904.97 28,000.00 

7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                 26,000.00           60,657.66   +  34,657.66 47,000.00 

8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ             1,500,000.00       2,806,258.00   +  1,306,258.00 2,300,000.00 

9.  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้                 21,000.00             2,023.00   -  (18,977.00) 20,000.00 

 
     -  0.00 - 



- ๑๔ – 
 

 
     7,910,000.00       5,945,237.00   -  (1,964,763.00) 7,390,000.00 

เงินอุดหนุนทั่วไป            7,910,000.00       5,945,237.00   -  (1,964,763.00) 7,390,000.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น     23,170,000.00      23,297,427.34    127,427.34 23,170,000.00 

      เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        5,076,330.00  
  

 

รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์        5,076,330.00  
  

 

รวมรายรับท้ังสิ้น       28,373,757.34  
  

 

     
 

     
 

     
 

  
ประมาณการ รายจ่ายจริง 

+ สูง ประมาณการ 
   -  ต่ า ปี 2558 

รายจ่ายตามประมาณการ          

      งบกลาง         707,704.00          673,015.00   -  34,689.00 712,460.00 

      เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)      2,424,820.00       2,424,820.00   -  0.00 2,571,120.00 

      เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)      5,149,581.00       5,149,560.68   -  20.32 6,430,310.00 

      ค่าตอบแทน      1,736,027.00       1,736,026.25   -  0.75 1,838,300.00 

      ค่าใช้สอย      4,332,353.00       3,473,396.60   -  858,956.40 4,630,750.00 

      ค่าวัสดุ      1,677,850.00       1,620,297.19   -  57,552.81 1,769,260.00 

     ค่าสาธารณูปโภค         378,700.00          359,368.39   -  19,331.61 443,000.00 

     เงินอุดหนุน      1,689,000.00       1,552,655.68   -  136,344.32 2,004,000.00 

     ค่าครุภัณฑ์      1,224,000.00       1,217,350.00   -  6,650.00 255,200.00 

     ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง      2,648,100.00       2,641,100.00   -  7,000.00 2,495,600.00 

     ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      1,201,865.00       1,191,655.00   -  10,210.00 20,000.00 
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น     23,170,000.00      22,039,244.79    1,130,755.21 23,170,000.00 

    รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      5,076,330.00  
  

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น      27,115,574.79  
 

 
 

                                      สูงกว่า      1,258,182.55  
  

 

       รายรับ                                                        รายจ่าย   
  

 

                                    (ต่ ากว่า)   
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๑ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างของ อบต.และผู้น าชุมชน 

247,432.00  

๒ โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาง     9,782.00  
๓ โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าต าบลท่าอ่าง   92,432.00  
๔ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 104,810.00  
๕ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   45,360.00  
๖ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พ่ึง   70,000.00  
๗ โครงวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   44,940.00  
๘ โครงการฝึกอบรม อปพร.ต าบลท่าอ่าง 149,110.00  
๙ โครงการจัดเวทีประชาคม และประชุมสภา อบต.สัญจร   18,800.00  

๑๐ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน   36,780.00  
๑๑ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ   21,720.00  
๑๒ โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันดินพังทลาย     4,932.00  
๑๓ โครงการปรับปรุงข้อมูลศูนย์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP   15,000.00  
๑๔ โครงการฝึกทักษะหลักสูตรอาชีพระยะสั้น (การสานตะกร้าจากเส้นเอ็น)   19,932.00  
๑๕ โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพประดิษฐ์พวงหรีดดอกไม้จันทน์   17,432.00  
๑๖ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ   39,415.00  
๑๗ โครงการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและวันส าคัญแห่งชาติ 
100,110.00  

๑๘ โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา และวันส าคัญทางศาสนา   26,265.00  
๑๙ โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชน อบต.สัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ประจ าปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑๔ 
  99,680.00  

๒๐ โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬา ให้กับหมู่บ้าน   69,997.00  
๒๑ โครงการเข้าค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   (ค่ายคนท่าอ่าง

รักษ์ธรรมชาติ) 
  59,840.00  

๒๒ โครงการบ ารุงรักษา หรือ ปรับปรุง หรือ ซ่อมแซมทรัพย์สิน  424,700.00  
๒๓ โครงการก่อสร้างบ้านเพ่ือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจน  100,000.00  
๒๔ โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ หรือผู้ยากไร้     50,000.00  
๒๕ โครงการจัดเวทีเสวนาประชาคมฯ    26,810.00  
๒๖ โครงการอาหารกลางวัน ศพด. อบต.ท่าอ่าง  377,725.68  
๒๗ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง      4,860.00  
๒๘ โครงการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ ศพด. อบต.ท่าอ่าง    23,860.00  
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๒๙ โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด.อบต.ท่าอ่าง และการแข่งขันกีฬาเด็ก ศพด.เชื่อม
ความสัมพันธ์อ าเภอโชคชัย 

     18,790.00  

๓๐ โครงการสร้างศักยภาพและสร้างขวัญก าลังใจให้กับเด็กปฐมวัย      26,640.00  
๓๑ อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้า อ าเภอโชคชัย    238,655.68  
๓๒ อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต อบต.ท่าอ่าง    105,000.00  
๓๓ อุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันฯ 1,140,000.00  
๓๔ จัดซื้อตู้เอกสาร ๒ บานเปิด      20,000.00  
๓๕ จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น        4,000.00  
๓๖ จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม  ๔๐ ช่อง        9,600.00  
๓๗ จัดซื้อชั้นเก็บแฟ้ม  ๒๐ ช่อง        6,000.00  
๓๘ จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์      25,000.00  
๓๙ จัดซื้อชั้นวางแฟ้มไสลด์        3,800.00  
๔๐ จัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง      49,500.00  
๔๑ จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา        9,800.00  
๔๒ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ      43,500.00  
๔๓ จัดซื้อชั้นไม้วางของ ๓ ชั้น      15,600.00  
๔๔ จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีท างาน      15,000.00  
๔๕ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง    787,000.00  
๔๖ จัดซื้อชุดพาวเวอร์แอมป์พร้อมไมล์        3,500.00  
๔๗ จัดซื้อเครื่องเล่น DVD        2,800.00  
๔๘ จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง        4,000.00  
๔๙ จัดซื้อโทรทัศน์สี ๒๙ นิ้ว        5,500.00  
๕๐ จัดซื้อชั้นอลูเนียมคว่ าถาดหลุม      16,800.00  
๕๑ จัดหาเครื่องเล่นออกก าลังกาย ส าหรับบริเวณรอบสระน้ าบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๘      99,000.00  

๕๒ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒      29,000.00  
๕๓ จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ        4,950.00  
๕๔ จัดซื้อเต้นผ้าใบ      63,000.00  
๕๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลพระภูมิ อบต.ท่าอ่าง      89,000.00  
๕๖ ค่าจ้างท่ีปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง  หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือ

สิ่งก่อสร้าง 
     15,000.00  

๕๗ ประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่ข้าราชการลูกจ้าง และพนักงานจ้าง  1,176,655.00  

๕๘ อุดหนุนอ าเภอโชคชัย (โครงการจัดงานพิธีวันส าคัญของชาติ พิธีทางศาสนา รัฐพิธี
และประเพณีต่างๆ) 

      10,000.00  
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๕๙ อุดหนุน อบต.ด่านเกวียน (โครงการศูนย์ข้อมูล อปท. และศูนย์ขา่วสารการจัดซื้อ
หรือจัดจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา) 

       9,000.00  

๖๐ อุดหนุน กกท.จังหวัดนครราชสีมา (โครงการเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ (พ.ศ.๒๕๕๗)) 

     50,000.00  

๖๑ เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพฯ      46,020.00  
๖๒ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3,690,300.00  
๖๓ เบี้ยยังชีพผู้พิการหรือทุพพลภาพ     525,000.00  
๖๔ ค่าอาหารเสริม (นม)     553,381.29  
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1. วิสัยทัศน ์
“ สาธารณูปโภคพร้อม     สิ่งแวดล้อมไร้มลพิษ      เศรษฐกิจดี      คนมีคุณธรรม     น าสังคมสงบสุข ”       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ   อบต.   ท่าอ่าง    มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการให้ประสบ

ความส าเร็จรวม   7   ยุทธศาสตร์   และมีแนวทางการพัฒนา   อบต.   จ านวน   42   แนวทาง  ซึ่งเป็นการ
สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์  ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

เป้าหมาย 
 เพ่ือการบริหารจัดการของ อบต. ให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส     ซึ่งสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบภาครัฐประชาชนมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย
และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน น าไปสู่สังคมที่ดีส่งผลการอยู่ดีมีสุขตลอดไป 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 2.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจ  ถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 4.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
  

ตัวช้ีวัด 
1.  ท้องถิ่นมีศักยภาพตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.  มีการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.  มีการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรอย่างเหมาะสม 
4.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
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2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 

 

เป้าหมาย 
  เพ่ือเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจ เช่นความสามารถในการประกอบอาชีพ ความสามารถ
ในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ บรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน โดยยึดแนวทางตามพระราชด าริ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน   / ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
 2.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
 3.  ส่งเสริมอาชีพ   / พัฒนาสินค้าชุมชน   / ตลาดชุมชน   / รา้นค้าชุมชน 
 4.  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม   / สินค้าชุมชนเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 5.  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6.  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
 7.  การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน   / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
 8.  พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
 9.  พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  มีนักลงทุนมาลงทุนในท้องถิ่นเพิ่มมากข้ึน   
 2.  ประชาชนยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
 3.  จ านวนตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน/สินค้าชุมชนใหม่ๆ ที่เพ่ิมมากขึ้น 
 4.  ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สามารถพัฒนาความสามารถในการผลิต 
 5.  มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างเศรษฐกิจ 
 6.  สิ่งทอมีคุณภาพดีขึ้น 
 7.  มีเครือข่ายสินค้าชุมชน   / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
 8.  มีการใช้อิเลคทรอนิคส์ / ระบบ INTERNET ในการติดต่อค้าขาย  โฆษณาสินค้า OTOP 
 9.  จ านวนโรงสีชุมชน 
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3.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน 

 

เป้าหมาย 
  เพ่ืออนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน   ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม   ฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้  ปลูกป่าทดแทน  ส่งเสริมให้ประชาชนประหยัดพลังงาน 
อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
 2.  การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
 3.  การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
 4.  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
 6. การปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริม
การค้นหาสิ่งอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น  ไปทดแทนพลังงาน 
 7. การเผยแพร่   / ประชาสัมพันธ์   / อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 

 

ตัวช้ีวัด 
 1.  ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชนลดลง 
 2.  มีการจัดตั้งสถานที่ก าจัดมลูฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม  
 3.  ขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่นลดลง 
 4. จ านวนป่าไม้  ต้นไม้ในชุมชน / ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าไม้โดยไม่
ท าลายพื้นที่ป่า 
 5. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับข้อมูลข่าวสารการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานจากหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านสื่อต่างๆ เช่น  จากวิทยุชุมชน  แผ่นพับ  เสียงตามสายของ  อบต. เป็นต้น 
 6. ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก มีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และสามารถค้นหาสิ่งอ่ืน ๆ ใน
ท้องถิ่น  เพ่ือใช้ทดแทนพลังงาน 
 7. มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เพ่ือการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ 
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาสาธารณูปโภคด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของสังคมทั้งในปัจจุบันและสามารถรองรับความเจริญเติบโตของสังคมในอนาคต  สามารถซ่อมแซม
บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที   
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการปรังปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชน
และท้องถิ่น 
 2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 3.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
 5.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
 6.  การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
 7.  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 
 

ตัวชี้วัด 
 1.  มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า ทางระบายน้ า และโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆให้สามารถใช้งานได้
อย่างปกติ 
 2.  มีการสร้างสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
 3.  มีการสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.  มีการจัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ าอย่างเป็นระบบ 
 5.  มีการใช้ระบบการขนส่งและการวิศวกรรมจราจรที่เป็นมาตรฐานสามารถแก้ปัญหาการจราจรและลด
อุบัติเหตุได้ 
 6.  มีการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการที่เพียงพอ 
 7.  มีการวางผังเมืองของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น    และ
สอดคล้องกับผังเมืองรวมของจังหวัด 
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5. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมใหม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยูร่่วมกันอย่างมคีวามสุข ปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน 

 

เป้าหมาย 
  เพ่ือสร้างสังคมที่มีคุณภาพ  สังคมแห่งการเรียนรู้  การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม ส่งเสริมสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  การจัดการศึกษา 
 1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
 1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น 
 1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ  HIV  ให้
มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 3. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก   / ทางน้ า    
 5. การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   / โรคระบาด
และโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
 6. การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม   / จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 8. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
 

ตัวช้ีวัด 
 1.  ความส าเร็จด้านการจัดการศึกษา 
 2.  จ านวนเด็ก สตรีผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 3.  จ านวนผู้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา   
 4.  จ านวนคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยลดลง 
 5.  จ านวนผู้มีสุขภาพดีเพ่ิมข้ึน 
 6.  จ านวนผู้ติดยาเสพติดลดลง 
 7.  ประชาชนมีคุณธรรม   / จริยธรรม   
 8.  มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามากขึ้น 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
 

เป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคและน้ าส าหรับการเกษตร 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอกสระพัฒนาแหล่งน้ า  
คลองน้ า   
 2.  ก่อสร้างระบบแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 3.  การพัฒนาลุ่มน้ า 
 

ตัวช้ีวัด   
 1. จ านวนฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอก แหล่งน้ า  คลองน้ า  
 2.  จ านวนแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 3.  มีการพัฒนาลุ่มน้ า 
  

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 

เป้าหมาย 
  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าการเกษตร ลดต้นทุนโดยการใช้วิธีการเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้
สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช     ผลิตสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ 
 

แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต   / ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
 2.  การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
 3.  การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
 4.  การประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเกษตรปศุสัตว์ 
 

ตัวช้ีวัด   
 1. จ านวนผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
 2. จ านวนเกษตรกรที่สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้เกษตรอินทรีย์แทนสารเคมี 
 3. ปริมาณผลผลิตของเกษตรกรที่เพ่ิมข้ึนจากการใช้เกษตรอินทรีย์แทนสารเคมี 
 4. จ านวนเกษตรกรที่ได้รับการฝึกอบรม  สามารถน าความรู้ไปใช้ในแปลงของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 255๙ – 2561 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 , ๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่   1.  สง่เสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกทบทวนเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
ต าบลท่าอา่ง 
 

เพ่ือจัดเตรียมบุคลากร
ให้มีความพร้อม  ในการ
ป้องกันและบรรเทา
ปัญหาเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยต่างๆ 

ฝึกอบรม  อปพร.
จ านวน 50  คน   

๑50,000  
(50,000) 

 ๑๕0,000 
 

๑๕0,000 
 

ร้อยละ
ของผู้ผ่าน
การอบรม 
พึงพอใจ 

บุคลากร  ทีผ่่านการ
ฝึกอบรมสามารถ
บรรเทาปัญหา
เกี่ยวกับ  สาธารณภัย
ต่าง ๆ ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 
 
 

 

โครงการเพิ่มศักยภาพ
องค์กรสตรี ระดับ
หมู่บ้านตามแนว
พระราชด าริ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือให้องค์กรสตรีเข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่และ
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ทุกหมู่บ้านในเขต  
อบต. 

50,000   
   
   
   

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละ
ของผู้เข้า
อบรมพึง
พอใจ 

- องค์กรสตรีมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของสตรี 
 - ชุมชนมีความ
เข้มแข็งตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อบต./ 
พัฒนาชุมชน 

 
 

ผ.๐๑   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

3 โครงการอบรมความรู้
กฎหมายเบื้องต้น
ส าหรับประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
เช่นกฎหมายครอบครัว  
/ อาญา  / แพ่ง  
พาณิชย์ /พรบ.อบต./ 
การท านิติกรรม  ต่าง  ๆ 

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย  กฎหมาย
ครอบครัว  อาญา  แพ่ง 
พาณิชย์  การท านิติ
กรรมต่าง ๆ  แก่
ประชาชนที่สนใจ  
จ านวน  100  คน 

30,000    30,000   30,000   ร้อยละของผู้
เข้าอบรมพึง

พอใจ 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย         
และสามารถ
น าไปใช้    ใน
ชีวิตประจ าวันได้   
อย่างถูกต้อง  

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน 

เพ่ือให้ประชาชนรู้
หลักการควบคุมรายจ่าย
สร้างนิสัยการออมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ทุกครัวเรือน ทุก
หมู่บ้านจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเป็นและ
สามารถวิเคราะห์
จุดอ่อนจากค่าใช้จ่าย
ของตนเอง 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ครัวเรือนพึง

พอใจ 

ประชาชนสามารถ
ควบคุมรายจ่าย  
เพ่ิมการออม 

ส านักงาน
ปลัด 

5 โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพอาสาพัฒนา
ชุมชน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพอาสา
พัฒนาชุมชน 

20    คน 30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของผู้
เข้าอบรมพึง

พอใจ 

อาสาพัฒนาชุมชน
มีศักยภาพในการ
พัฒนาชุมชนมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
และวัสดุส านักงาน 

เพ่ือใช้ในส านักงานและ
บริการประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ 

จัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุ
ส านักงานตามความ
จ าเป็น 

600,000 
(240,000) 

 600,000 
 

600,000 
 

มีครุภัณฑ์
และวัสดุ
เพียงพอ 

มีครุภัณฑ์และวัสดุ
ใช้ในส านักงานและ
บริการประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด/กอง

คลัง/ 
กองช่าง/ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

7 โครงการประชุมเชิงปฎิบัติ
การอาสาสมัครในการ
จัดเก็บข้อมูลประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาต าบล/
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พัฒนา
ชุมชนอ าเภอโชคชัย) 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูลได้
ถูกต้องและมี
คุณภาพ 

จ านวน ๑๐ หมู่บ้าน  
หมู่บ้านละ ๕  คน  
รวม ๕๐  คน 

5,000 
 

 5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของ
อาสาสมัคร
พึงพอใจ 

รวบรวมข้อมูล 
จปฐ. และ กชช.
2ค อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน 

ส านักงานปลัด/
พัฒนาชุมชน
อ าเภอโชคชัย 

8 เงินรางวัลประโยชน์ตอบ
แทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษแก่
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 

เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจแก่
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  
ในการปฏิบัติงาน 

จ่ายเป็นเงินรางวัล
ประโยชน์ตอบแทน
อ่ืนเป็นกรณีพิเศษ
แก่ข้าราชการ  
ลูกจ้าง  และ
พนักงานจ้าง 

700,000 
(1,350,900) 
   

 700,000 
 

700,000 
 

ผลการ
ปฏิบัติงานไม่
ต่ ากว่า ๖๐% 

พนักงาน ลูกจ้าง 
มีขวัญและ
ก าลังใจ ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักงานปลัด/      
   กองคลัง/       
   กองช่าง/ 
ส่วนการศึกษาฯ 

9 โครงการจ้างเหมาบริการ
ยาม 

เพ่ือจ้างเหมาผู้เฝ้า
ส านักงาน อบต. ใน
เวลากลางคืนทุกคืน 
และเวลากลางวัน
ในวันหยุด วันหยุด
นักขัตฤกษ์ 

จ านวน   1  คน ๘๔,000 
(84,000) 

 84,000 
 

84,000 
 

ร้อยละของ 
อบต.มีความ
ปลอดภัย 

อบต.มีความ
ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 

10 โครงการรับวารสาร เพ่ือรับวารสาร  
หนังสือพิมพ์  หรือ
เอกสารทาง
วิชาการ 

มีวารสาร,
หนังสือพิมพ์,
เอกสารไว้บริการ
ประชาชน 

40,000 
(15,000) 

 40,000 
 

40,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน
ที่มาติดต่อ

ราชการพอใจ 

ประชาชนที่มา
รอติดต่อราชการ
มีหนังสืออ่าน 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1๑ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือ
คณะบุคคล 

เพ่ือเป็นค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

เลี้ยงรับรองบุคคลหรือ
คณะบุคคลที่มานิเทศ
งาน  ตรวจงาน หรือ
ศึกษา ดูงาน อบต. 

50,000 
(๓๐,๐๐๐) 

 50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการ
บริการ 

มีอาหาร และ
เครื่องดื่ม ในการ
เลี้ยงรับรอง 

ส านักงานปลัด 

1๒ ค่าเลี้ยงรับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่น
หรือคณะกรรมการ
หรือ
คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ารับรองในการ
ประชุมสภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการ 

สมาชิก  อบต.และ
ผู้เข้าร่วมประชุมสภา 
และคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการ 

๕0,000 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๕0,000 
 

๕0,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ 

มีอาหาร และ
เครื่องดื่ม ในการ
เลี้ยงรับรอง 

ส านักงานปลัด 

1๓ โครงการส ารวจระดับ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพ่ือส ารวจระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

ประชาชนผู้มาใช้
บริการที่ อบต.ท่าอ่าง 

20,000 
(๒๐,๐๐๐) 

 20,000 
 

20,000 
 

ประชาชน
ได้รับการ
ประเมินความ
พึงพอใจ 

ท าให้ทราบระดับ
ความพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ส านักงานปลัด 

1๔ โครงการป้องกัน
สุขภาพในช่องปาก
และฟันในเด็ก (ต าบล
สุขภาพฟันดี)  

เพ่ือป้องกันและบ ารุง
สุขภาพช่องปากและฟันใน
เด็กไม่ให้เป็นโรคฟันผุ  โดย
การจัดหาฟลูออไรด์วานิช
ส าหรับเด็ก 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2๐,000 
(๑๐,๐๐๐) 

 2๐,000 
 

2๐,000 
 

ร้อยละของ
เด็กมีสุขภาพ

ฟันดี 

เด็กมีสุขภาพใน
ช่องปากและฟันที่
แข็งแรงทุกคน 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

1๕ โครงการจ้างท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือจ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์           
ป้ายรณรงค์ต่าง ๆและ
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน 

50,000 
(๑๕,๐๐๐) 

 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชน
ทราบข่าวสาร
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนทราบ
และเข้าใจ
เรื่องราวต่างๆ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๖ โครงการจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนและ
วัสดุการศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอน
(รายหัว)ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก) 

เพ่ือให้เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยและ
เพียงพอ มีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง 

ทุกคน 

91,๘00 
(๕๐,๐๐๐) 

 ๙๑,๘00 
 

๙๑,๘00 
 

เด็กปฐมวัยมีสื่อการ
เรียนการสอน
เพียงพอ 

เด็กมีสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย
และเพียงพอ มีการ
พัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ/

ศพด. 

1๗ โครงการรังวัดที่
สาธารณประโยชน์ 

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

ที่ดิน
สาธารณประโยชน์
จ านวน  2  แห่ง 

๓0,000 
(๑๐,๐๐๐) 

 10,000 
 

10,000 
 

ไม่มีการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ไม่มีการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์ 

ส านักงาน
ปลัด 

1๘ โครงการบ ารุงรักษา
หรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  
ให้ใช้งานได้ดี 

เพ่ือบ ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ต่าง 
ๆ ในส านักงาน   

๒00,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 ๒00,000 
 

๒00,000 
 

จ านวนครุภัณฑ์ที่
ได้รับการซ่อมแซม 

ครุภัณฑ์ ต่าง ๆ  ใช้
งานได้ดี 

กองคลัง 

๑๙ โครงการกิจกรรม
กาชาดและการจัด
กิจกรรมรับบริจาค
โลหิต 

เพ่ือสนับสนุนการจัด
กิจกรรมกาชาดและรับ
บริจาคโลหิต 

สภากาชาดไทย 5,000 
(๕,๐๐๐) 

 5,000 
 

5,000 
 

ร้อยละของกิจกรรม
ที่ด าเนินการตาม
โครงการ 

ส่งเสริมกิจกรรม
ของสภากาชาดไทย 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๐ โครงการให้บริการ
จัดเก็บภาษีแก่
ประชาชนในหมู่บ้าน 

เพ่ือบริการจัดเก็บภาษี
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่  
ภาษีโรงเรือน  ให้แก่
ประชาชนในหมู่บ้าน 

ออกบริการจัดเก็บภาษี
ที่ดิน ภาษีบ ารุงท้องที่ 
ภาษีโรงเรือน  ให้แก่
ประชาชนถึงในหมู่บ้าน 
ทุกหมู่ 

3,000    
 

 3,000    3,000    จ านวนหมู่บ้าน สามารถเก็บภาษีได้
เพ่ิมข้ึน  ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเสียภาษีต่าง 
ๆ 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

2๑ โครงการจัดซื้อที่ดินเพ่ือ
ทิ้งขยะ 

เพ่ือให้ต าบลท่าอ่างมีที่ทิ้ง
ขยะอย่างถูกวิธี 

มีที่ดินส าหรับเป็นที่ทิ้ง
ขยะของต าบลท่าอ่าง 

-  1,000,000 
 

- จ านวน
แปลง 

ท าให้ต าบลท่า
อ่างสะอาด มีที่ทิ้ง
ขยะที่ถูกวิธี 

ส านักงาน
ปลัด 

๒๒ โครงการก่อสร้าง
ห้องครัวส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.   
ท่าอ่าง 

เพ่ือสร้างห้องครัวส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าอ่าง 

ห้องครัว กว้าง 4 เมตร 
ยาว ๕ เมตร พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒๐ ตารางเมตร 

-  327,000 
 

- มีห้องครัว
ส าหรับ

ท าอาหาร 

ศูนย์เด็กมี
ห้องครัวส าหรับ
ท าอาหาร 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒๓ โครงการจัดหาวัสดุและ
อุปกรณ์เครื่องใช้ภายใน
ครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือจัดหาวัสดุและอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในครัว 

วัสดุเครื่องใช้ในครัว -  50,000 50,000   มีวสดุ
เครื่องใช้
เพียงพอ 

มีวัสดุเครื่องใช้
ภายในครัว 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒๔ โครงการปรับปรุงและต่อ
เติมอาคารอเนกประสงค์ 
อบต.ท่าอ่าง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ใหเ้ป็นห้อง
ประชุม 

ปรับปรุงและต่อเติม
อาคาร กว้าง ๑๒.00 
เมตร ยาว ๒๐.00 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๒๔๐.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ 

-  300,000 
 

- มีห้อง
ประชุม
เพียงพอ 

มีห้องประชุมที่
สามารถรับรองผู้
เข้าประชุมได้มาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒5 โครงการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับปฏิบัติหน้าที่ของ   
อปพร. 

เพ่ือให้ อปพร.มี
อุปกรณ์ในการปฏิบัติ
หนา้ที ่

จัดหาอุปกรณ์ เช่น เสื้อ ไฟ
ฉาย กรวย ฯลฯ 

30,000 
(๒๐,๐๐๐) 

 - - อปพร.มี
อุปกรณ์

ปฎิบัติหน้าที่ 

มีอุปกรณ์ส าหรับ
ให้ อปพร.ปฎิบัติ
หน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด 

๒6 โครงการปรับปรุงห้องน้ า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพ่ือให้เด็กมีห้องน้ า
ใช้อย่างพอเพียง 

มีห้องน้ าและราวกั้นใช้จับ
เวลาเข้าห้องน้ า 

-  ๒๐,๐๐๐ 
 

- ห้องน้ าถูก
สุขลักษณะ 

มีห้องน้ าใช้และมี
ความปลอดภัย
เวลาเข้าห้องน้ า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๒7 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ปฐมพยาบาลและเครื่อง
เวชภัณฑ์ 

เพ่ือให้มีอุปกรณ์ปฐม
พยาบาลและเครื่อง
เวชภัณฑ์ไว้ส าหรับ
ปฐมพยาบาล 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
เครื่องเวชภัณฑ์ 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

 - - ร้อยละของ
อุปกรณ์ปฐม
พยาบาลไม่
น้อยกว่า 

๗๐ 

ศูนย์เด็กฯมี
อุปกรณ์และ
เครื่องเวชภัณฑ์ไว้
ปฐมพยาบาลเด็ก 

ส่วน
การศึกษาฯ 
(ศพด.อบต.) 

๒8 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์และหลอดไฟฟ้า
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้ห้องจัด
กิจกรรมเรียนรู้มีแสง
สว่างเพียงพอ 

วัสดุอุปกรณ์และหลอดไฟฟ้า
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๕,๐๐๐ 
 

 - 
   

   

- มีอุปกรณ์
เพ่ิมแสง

สว่างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

๘๐ 

ห้องจัดกิจกรรม
เรียนรู้มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
(ศพด.อบต.) 

29 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศห้อง
พยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ขนาด ๑๓,๐๐๐ 
BTU รุ่นประหยัดไฟ
เบอร์ ๕ 

เพ่ือมีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก 

จัดหาเครื่องปรับอากาศ 
จ านวน ๑ เครื่อง 

๒๒,๕๐๐ 
 

 - - เครื่องปรับ 
อากาศ 

จ านวน ๑ 
เครื่อง 

มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

ส่วน
การศึกษาฯ 
(ศพด.อบต.) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

30 โครงการจัดการ
เลือกตั้งนายก อบต.
และสมาชิกสภา อบต. 
รวมถึงเลือกตั้งซ่อม 

เพ่ือจัดการเลือกตั้งนายก 
อบต.และสมาชิกสภา อบต.
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม 

การจัดการเลือกตั้งนายก 
อบต.และสมาชิกสภา 
อบต.ไม่มีผู้ร้องเรียน 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 - 
 
 

- ร้อยละของ
ผู้บริหารและ
สมาชิก ครบ
ร้อยละ ๑๐๐ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญของ
การเลือกตั้ง 
สามารถใช้สทิธิของ
ตนได้อย่างถูกต้อง 
ลดจ านวนบัตรเสีย 

ส านักงาน
ปลัด 

31 โครงการจัดซื้อชั้นวาง
รองเท้าส าหรับเด็ก
ปฐมวัย 

เพ่ือซื้อชั้นวางรองเท้า
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นวางรองเท้า จ านวน 
๒ หลัง  ยาว ๓๗”  
กว้าง ๓๐” ลึก ๑๒”  มี 
๔ ชั้น 

- 
(๗,๐๐๐) 

 ๑๕,๐๐๐ - ชั้นวางรองเท้า
จ านวน ๒ 

หลัง 

เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่า
อ่าง มีชั้นส าหรับ
วางรองเท้า 

ส่วน
การศึกษาฯ 

32 โครงการจัดซื้อโต๊ะ
ส าหรับประกอบอาหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าอ่าง 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีโต๊ะไว้ใช้
เพียงพอส าหรับเด็กใน ศพด. 

ซื้อโต๊ะส าหรับประกอบ
อาหาร 

-  ๒๐,๐๐๐ 
 

- โต๊ะประกอบ
อาหารจ านวน 

๑ ชุด 

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าอ่าง มี
โต๊ะส าหรับ
ประกอบอาหาร 

ส่วน
การศึกษาฯ 

33 โครงการติดตั้งถังเครื่อง
ดับเพลิงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าอ่าง 
จ านวน ๓ ถัง 

เพ่ือป้องกันเวลาเกิดอุบัติภัย
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ถังเครื่องดับเพลิง 
จ านวน ๓ ถัง 

-  ๕๐,๐๐๐ 
 

- ถังเคร่ือง
ดับเพลิง 

จ านวน ๓ ถัง 

มีถังเครื่องดับเพลิง
ป้องกันเวลาเกิด
อุบัติภัยภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

34 โครงการจัดซื้อตู้ส าหรับ
เก็บชุดรับอนุบัตรเด็ก
และอุปกรณ์การแสดง
ส าหรับเด็ก 

เพ่ือใช้เก็บชุด  รับ 
อนุบัตรเด็กและ
อุปกรณ์การแสดง
ส าหรับเด็ก 

ซื้อตู้เก็บชุดรับ     
อนุบัตรเด็กและ
อุปกรณ์การแสดง
ส าหรับเด็ก 

- 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

- 
 

ความปลอดภัยใน
การเก็บชุดรับ    

อนุบัตร ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐ 

มีตู้เก็บชุดรับอนุบัตรเด็ก
และอุปกรณ์การแสดง
ส าหรับเด็กที่เป็นสัดส่วน
และเกิดความปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษาฯ 

35 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอ้ี
นั่งรับประทานอาหารเด็ก 

เพ่ือให้เด็กมีโต๊ะและ
เก้าอ้ีส าหรับนั่ง
รับประทานอาหาร
และท ากิจกรรม 

โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน ๒ 
ชุด 

-  ๑๕,๐๐๐ 
 

- โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน ๒ 
ชุด 

เด็กมีโต๊ะและเก้าอ้ี
ส าหรับนั่งรับประทาน
อาหารและท ากิจกรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

36 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน ขนาด 
๓๖,๐๐๐ BTU รุ่น
ประหยัดไฟเบอร์ ๕ 

เพ่ือมีอากาศถ่ายเท
ได้สะดวก 

เครื่องปรับอากาศ ใช้
ในห้องประชุมสภา 
อบต.ท่าอ่าง ๒ 
เครื่อง  

๘๘,๐๐๐ 
 
 
 
 

 - - เครื่องปรับ อากาศ 
จ านวน ๒ เครื่อง 

มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ส านักงาน
ปลัด 

37 โครงการจัดหาเครื่องเล่น
พัฒนาการ(ค่าจัดการ
เรียนการสอน(รายหัว)
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง
จากการเรียนรู้ด้วย
ตัวเองและได้ฝึก
ทักษะกล้ามเนื้อมัด
เล็กและกล้ามเนื้อมัด
ใหญ ่

เด็กปฐมวัยศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.
ท่าอ่าง ทุกคน 

๙๑,๘๐๐  ๙๑,๘๐๐ ๙๑,๘๐๐ เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ดี 

เด็กปฐมวัยเกิดการ
เรียนรู้ด้วยตัวเองและได้
กล้ามเนื้อมัดเล็กและ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่มี
พัฒนาการที่เหมาะสม
กับวัย 

ส่วน
การศึกษาฯ/

ศพด. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

38 โครงการปรับปรุง
บริเวณรอบๆห้องน้ า (ปู
พ้ืนกระเบื้อง) 

เพ่ือให้บริเวณรอบๆ
ห้องน้ าสะอาด 

บริเวณห้องน้ าสะอาด ๒๐,๐๐๐  - - บริเวณรอบๆ
ห้องน้ าสะอาด
ถูกสุขลักษณะ 

บริเวณรอบๆ
ห้องน้ าสะอาด 

ส่วน
การศึกษาฯ/

ศพด. 
39 โครงการเชื่อมต่อ

สัญญาณอินเตอร์เน็ต
มายังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อินเตอร์เน็ตใช้ 

๑๐,๐๐๐  ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ มีอินเตอร์เน็ตใช้
งานใน ศพด. 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัย 

ศพด.อบต.
ท่าอ่าง 

๔0 โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ (printer)สี 

เพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอนและงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
เครื่องพิมพ์(printer)สี 

๒๐,๐๐๐  - - เครื่องพิมพ์
จ านวน ๑ 

เครื่อง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีเครื่องพิมพ์
(printer)สี 

ศพด.อบต.
ท่าอ่าง 

๔1 โครงการจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 

เพ่ือใช้งานในส่วน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เครื่องพิมพ์ จ านวน ๑ 
เครื่อง 

-  ๒๐,๐๐๐ - เครื่องพิมพ์ 
จ านวน ๑ 

เครื่อง 

ส่วนการศึกษาฯ 
มีเครื่องพิมพ์ไว้ใช้
งาน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๔2 โครงการจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 

จ านวน  ๑ คน ๑๐๘,๐๐๐ 
(๘๔,๐๐๐) 

 
 
 

 ๑๐๘,๐๐๐ ๑๐๘,๐๐๐ มีผู้รับจ้าง 
จ านวน ๑ คน 

การบริหารงาน
กองคลังมี
ประสิทธิภาพ 
และ สะดวก 
รวดเร็ว 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔3 โครงการก่อสร้าง
อาคารพัสดุ 

เพ่ือเก็บพัสดุและ
เอกสารต่างๆ 
อย่างเป็นสัดส่วน 

อาคารพัสดุ ๑ หลัง 
ขนาด กว้าง ๕ เมตร 
ยาว ๑๐ เมตร 

๖๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 - - มีอาคารเก็บ
พัสดุและ

เอกสารๆเป็น
สัดส่วน 

อบต.ท่าอ่างมีท่ี
เก็บพัสดุและ
เอกสารต่างๆ 

กองคลัง 

๔4 โครงการจัดซื้อโต๊ะ
ท างานสภา  

เพ่ือใช้ในห้องสภา 
ส าหรับ
ประธานสภา,รอง
ประธานสภา และ
เลขาสภา 

จ านวน ๓ ตัว ๙,๐๐๐  - - มีโต๊ะท างาน
สภา จ านวน 

๓ ตัว 

กิจการสภามีโต๊ะ
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๔5 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างานสภา 

เพ่ือใช้ในห้องสภา 
ส าหรับ
ประธานสภา,รอง
ประธานสภา และ
เลขาสภา 

จ านวน ๓ ตัว ๖,๐๐๐  - - มีเก้าอ้ีท างาน
สภา จ านวน 

๓ ตัว 

กิจการสภามีเก้าอ้ี
ท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 

๔6 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ประธานสภาในห้อง
ประชุมสภา 

เพ่ือใช้ในห้อง
ประชุมสภา 

จ านวน ๑ ตัว ๓,๔๐๐  - - มีเก้าอ้ีส าหรับ
ประธานสภา 
จ านวน ๑ ตัว 

ห้องประชุมสภามี
เก้าอ้ีส าหรับ
ประธานสภา 

ส านักงาน
ปลัด 

๔7 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี
ท างาน ส านักงานปลัด 

ส าหรับพนักงาน
ส านักงานปลัด 

จ านวน ๓ ตัว ๖,๐๐๐  - - มีเก้าอ้ี
พนักงาน

ส านักงานปลัด 
จ านวน ๓ ตัว 

พนักงาน
ส านักงานปลัด มี
เก้าอ้ีท างาน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔8 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ถ่ายเอกสาร 

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
เพ่ือใช้ใน      อบต.
ท่าอ่าง 

จ านวน ๑ เครื่อง 120,000  - - มีเครื่องถ่าย
เอกสารใช้
เพียงพอ 

อบต.ท่าอ่าง มี
เครื่องถ่าย
เอกสารใช้ใน
ส านักงาน 

ส านักงาน
ปลัด 

49 โครงการพัฒนาทีมกู้ชีพ
กู้ภัย (ฝึกอบรม
อาสาสมัครเฝ้าระวัง
ภัย) 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีมกู้ชีพกู้ภัย
ให้พร้อมในการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ฝึกอบรมทีมกู้ชีพ
กู้ภัยในต าบลท่าอ่าง 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของผู้
ผ่านการ

ฝึกอบรมพึง
พอใจ 

บุคลากรที่ผ่าน
การฝึกอบรม
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่าง
ถูกต้อง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓,๙๓๘,500  ๔,30๕,600 2,528,๖00  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  1 , ๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่   2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจ  ถ่าย โอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนส่วนราชการ
หรือองค์กรเอกชนในกิจการ
อันเป็นสาธารณประโยชน์ 
- โครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี 
ประจ าปี อ าเภอโชคชัย 
- โครงการขอรับการอุดหนุน
การจัดงานสมโภชฉลอง
อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี 
ประจ าปี อ าเภอโชคชัย 
- โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐของ
อ าเภอโชคชัย  เพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  
- อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
ระดับอ าเภอ 
- อุดหนุนอื่นๆ ฯลฯ 

เพ่ืออุดหนุนส่วน
ราชการหรือองค์กร
เอกชนในกิจการอัน
เป็นสาธารณประโยชน์ 
 

   - ที่ว่าการอ าเภอ 
โชคชัย ฯลฯ 

๑00,000 
(๕๑,๐๐๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑00,000 
 

๑00,000 
 

โครงการที่
อุดหนุน ๕  
โครงการ 

การปฏิบัติราชการ  
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

2 อุดหนุนส านักงานไฟฟา้
อ าเภอโชคชัย 
 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตไฟฟ้า 

-  ประชาชนในต าบล 
ท่าอ่าง 
 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

ระดับ
ความส าเร็จใน

การ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัติ
ราชการ  มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาโชคชัย 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การขยายเขตประปา 

- ประชาชนในต าบล
ท่าอ่าง 

๕๐๐,๐๐๐ 
(๓๐๐,๐๐๐) 

 ๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ระดับ
ความส าเร็จใน

การ
ด าเนินงาน 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง 

ส านักงาน
ปลัด 

๔ อุดหนุนจังหวัดเพ่ือใช้
ในงานพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานวันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

- จัดงานวันพ่อขุน
รามค าแหง
มหาราช 

2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 - - ระดับ
ความส าเร็จใน

การ
ด าเนินงาน 

ประชาชนทุกคน
ได้ร าลึกถึงคุณ
งามความดีของ
พ่อขุนรามค าแหง
มหาราช 

ส านักงาน
ปลัด 

๑,๑๒0,000  ๑,๑00,000 ๑,๑00,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓8- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๑,๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่   3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการบริการ Internet  
ต าบล 

เพ่ือส่งเสริมการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ให้แก่พนักงาน  
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนในต าบล 

เช่าบริการ 
Internet  ต าบล
เพ่ือเปิดให้บริการ
แก่ประชาชน ณ   
ที่ท าการ อบต. 

100,000  
(๕๑,๐๐๐) 

 100,000   100,000   ร้อยละของความ
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนในต าบล
พนักงาน เจ้าหน้าที่
และผู้สนใจสามารถ
เข้าถึงและรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
สมาชิกสภา  ผู้บริหาร  
พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและ
ผู้น าท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมความรู้ 
ประสบการณ์ วิสัยทัศน์
ให้แก่สมาชิกสภา  
ผู้บริหาร  พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง  พนักงาน
จ้างและผู้น าท้องถิ่น 

สมาชิกสภา  อบต. 
ผู้บริหาร  พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้าง  
พนักงานจ้างและ
ผู้น าท้องถิ่น  

3๐0,000  
(๒๕๐,๐๐๐) 

 3๐0,000 
 

3๐0,000 
 

   
   

ผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๕๐ คน 

สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ 
วิสัยทัศน์ใหม่ๆ ที่
ได้รับ มาใช้ในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษี 

มีข้อมูลผู้เข้าข่าย
เสียภาษีทุกรายใน
เขต อบต. 

800,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 - - ความส าเร็จใน
การจัดเก็บภาษี 
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

สามารถจัดเก็บภาษี
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการฝึกอบรมของ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานและ
บริหาร 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา  พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง 

๔๐0,000 
(๓๘๐,๐๐๐) 

 ๔๐0,000 
 

4๐0,000 
 

รอ้ยละของ
ผู้บริหาร สมาชิก

สภา และ
บุคลากร อบต.ท่า
อ่าง เข้ารับการ

อบรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา  
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง ได้รับความรู้
ความเข้าใจ น าไป
พัฒนาท้องถิ่นได้ 

ส านักงานปลัด 

5 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพศักยภาพครู
ผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กเพ่ือ
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้เป็น
ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่และศูนย์
เด็กปลอดโรค 

เพ่ือพัฒนาความรู้ 
เกี่ยวข้องกับการ
อบรมเลี้ยงดูและ
ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

ครูผู้ดูแลเด็กและ
ผู้ดูแลเด็กได้เข้ารับ
การอบรม 

๑๐,000 
 

 ๑0,000 
 

๑0,000 
 

ร้อยละของครู 
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก 
เข้ารับการอบรม 

หัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กและครูผู้ดูแล
เด็กได้แลกเปลี่ยน
การเรียนรู้ในการ
อบรม 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

6 โครงการขยายเขตติดตั้งลูก
ข่ายไร้สาย 

เพ่ือติดตั้งลูกข่ายไร้
สาย ในต าบลท่าอ่าง 

ประชาชนในต าบล
ท่าอ่าง ทุกคนได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสาร 

๑๐0,000 
 

 - - ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารไม่

น้อยกว่า ๗๐ 

ประชาชนในต าบล     
ท่าอ่างได้รับฟังข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

7 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
เครือข่ายครู ครผูู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก และผู้ช่วยผู้ดูแล
เด็กในเขต   อ าเภอโชคชัย 
และทัศนศึกษาดูงานของ
ผู้ดูแลเด็ก 

เพ่ือจะได้มี
ประสบการณ์ตรง 
เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ครู ครูผู้ดูแลเด็ก
และผู้ดูแลเด็ก 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๕ คน 

ได้รับประสบการณ์
ตรงและมีวิสัยทัศน์ที่
กว้างไกลมาพัฒนา
ศูนย์เด็กๆ 

ส่วนการศึกษา
ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน  

เพ่ือติดตั้งหอกระจาย
ข่าวประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ ๑  หมู่ ๒ และหมู่ 
๘ หมู่บ้านละ  ๑  ชุด 

ประชาชนใน ได้รับ
ฟังข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 - - กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๓ 
หมู่บ้าน 

ประชาชนใน หมู่ ๑ 
หมู่ ๒ และหมู่ ๘ 
ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 

ส านักงานปลัด 

9 โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของสมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์หิน
ทราย 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
ประสบการณ์ 
วิสัยทัศน์ ให้แก่สมาชิก
กลุ่มผลิตภัณฑ์หิน
ทราย ต าบลท่าอ่าง 

นักศึกษา กศน.และ
ชาวบ้านต าบล   
ท่าอ่าง 

๔๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ผู้เข้าฝึกอบรม 
จ านวน ๕๐ 

คน 

นักศึกษา กศน.และ
ชาวบ้านต าบลท่าอ่าง 
สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ ที่ได้
รับมาใช้ในการพัฒนา
อาชีพ 

ส านักงาน
ปลัด/กศน.

ต าบลท่าอ่าง 

1,870,000  87๐,000 870,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๑,๘ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนาที่   4.  สง่เสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน /
ต าบล และ อบต.สัญจร 

เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน 
และน ามาบรรจุใน
แผนพัฒนาต าบล 

จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล และ  อบต. สัญจร  
10  หมู่บ้านในเขต  อบต. 

๓0,000  
(๒๐,๐๐๐) 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ทุกหมู่บ้านมีแผน
ชุมชนเพ่ือใช้
ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยแก่
ประชาชน 

เพ่ือเสริมสร้างส านึกความ
เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตยให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเมือง  การปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน จ านวน  50  
คน 

20,000    20,000   20,000   
   
   
   
   

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๕๐ คน 
ได้รับความรู้ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐  

ประชาชนมีส านึก
ความเป็นพลเมือง
ดีวิถี
ประชาธิปไตย 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการฝึกอบรม
ประชาชนกฎหมาย
คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพสามารถน าความรู้
ไปแก้ไขความขัดแย้งใน
ชุมชนด้วยตนเอง 

จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง
กฎหมายคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพแก่ประชาชนใน
ต าบลท่าอ่าง 

30,000  30,000 30,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ประชาชน
สามารถน าความรู้
ไปแก้ไขความ 
ขัดแย้งในชุมชน
ด้วยตนเอง 

ส านักงาน
ปลัด 

80,000  80,000 80,000  



-42- 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๒ 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนาที่  2.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชด าริ 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนในต าบล 
ท่าอ่าง 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า ๗๐ 

ประชาชนในต าบล   
ท่าอ่าง ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

2 ตั้งงบประมาณชดใช้ 
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 
   

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านด าเนินอยู่บน
พ้ืนฐานการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมได้อย่าง
เหมาะสม 

ตั้งงบประมาณชดใช้
โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนของหมู่บ้านที่
ไม่ช าระหนี้ตาม
สัญญา 

100,000 
 
 
 

 100,000 
 
 

100,000 
 
 

รอ้ยละของความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่า ๗๐ 

ประชาชนในต าบล    
ท่าอ่างด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด 

๓ โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงด าเนินชีวิต
ตามรอยพ่อ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านได้ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ประชาชนในต าบล 
ท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความพึง
พอใจของ

กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่า ๗๐ 

ประชาชนในต าบล   
ท่าอ่าง ด ารงชีวิตแบบ
พอเพียง 

ส านักงาน
ปลัด /  

กศน. ต าบล
ท่าอ่าง 

    1๖๐,๐00  1๖๐,๐00 1๖๐,๐00    
 
 



-๔3- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนาที่  3.  ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชมุชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ งาน
หล่อหินทราย
[OTOP] 

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบอาชีพ
ผลิตภัณฑ์งานหล่อหิน
ทราย [OTOP] 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ผลิตภัณฑ์งานหล่อหิน
ทราย [OTOP]  

50,000   
 

 50,000   50,000   ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ผลิตภัณฑ์งานหล่อหิน
ทราย [OTOP] ได้รับ
ข้อมูลข่าวสารด้าน
ต่างๆเพ่ือประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพ
มากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการฝึกทักษะ
งานผลิตภัณฑ์หล่อ
หินทราย และ
ผลิตภัณฑ์อิฐบล็อก
ดินประสาน 
 

-เพือ่จะไดม้ีความรู้เกี่ยวกับ
การผลิตงานหล่อหินทราย
และผลิตภัณฑ์อิฐบล็อกดิน
ประสาน 
- ให้ได้รับประสบการณ์จาก
การฝึกอบรม 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
อาชีพเสริม 
- เป็นการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ของ
ต าบลท่าอ่าง 

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป  
จ านวน 100  คน 

- 
 

 30,000 
 

30,000 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปได้
ฝึกอบรมและฝึก
ทักษะผลิตภัณฑ์ของ
ต าบลท่าอ่าง 
- มีอาชีพเสริมและ
เพ่ิมรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว 

ส่วนการศึกษา
ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

3 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากผลิตผล
ทางการเกษตรเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นสินค้า 
[OTOP] 

เพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของผู้ประกอบอาชีพเพ่ือ
พัฒนาให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่าของผลผลิตทาง
การเกษตร 

สนับสนุน ข้อมูล
ข่าวสารด้านการตลาด  
ด้านการผลิต  แก่กลุ่ม
ผู้สนใจอาชีพการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
ผลิตผลทางการเกษตร 

- 
 
 

 30,000     
 
 
 
 

-     
 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มผู้สนใจจะ
ประกอบอาชีพการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากผลผลิตทาง
การเกษตร สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้
เป็นสินค้า[OTOP] 
ได้ 

ส านักงานปลัด 

4 ปรับปรุงข้อมูล ศูนย์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
OTOP เพ่ือเป็น
ศูนย์บริการข้อมูลการ
ท่องเที่ยวบ้านหนองโสน  
และภูมิทัศน์รอบบริเวณ
ศูนย์เรียนรู้ฯ (สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย) 

- ปรับปรุงข้อมูล ศูนย์ 
ให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาปรับภูมิทัศน์ให้
เป็นระเบียบและปลูก
ต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับ 

จัดท าป้าย/ทะเบียน
กลุ่มองค์กรข้อมูลด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์  
จ านวน ๑๐ ป้ายๆละ 
๑,๕๐๐  บาท  

- 
 

 15,000 
 

- 
 

ป้าย จ านวน 
๑๐ ป้าย 

มีศูนย์ข้อมูลที่มีข้อมูล
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
นักท่องเที่ยว 

ส านักงาน
ปลัด/สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย 

๕ อบรมผู้ประกอบการ 
OTOP (ผลิตภัณฑ์หล่อ
หินทราย) ด้านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
ส่งเสริมช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้า 

ผู้ประกอบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

ผู้ประกอบการ ๕๐ 
ราย  อบรม ๒ วัน 

- 
 

 10,000 
 

- 
 

กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน ๕๐ 

ราย 

มีผลิตภัณฑ์หล่อหิน
ทรายที่ได้รับ
มาตรฐานและเป็นที่
ต้องการของตลาด 

ส านักงาน
ปลัด/สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ทีร่ับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

6 การจัดงานเทศกาล
ของดี ต าบลท่าอ่าง  
ผลิตภัณฑ์หล่อหิน
ทราย  (สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย) 

จัดงานแสดงและ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของดีท่าอ่างเป็น
ประจ าทุกปี 

จัดงานประจ าปีทุกปี 
รวม ๓ วัน 

150,000 
(๕๐,๐๐๐) 

 150,000 
 

150,000 
 

ด าเนินการจัด
งาน ๑ ครั้ง 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในต าบล
และส่งเสริมการ
จ าหน่ายสินค้า 

ส านักงาน
ปลัด/สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย 

7 โครงการจัดซื้อรถราง 
น าเที่ยวหมู่บ้าน 
OTOP เพ่ือการ
ท่องเที่ยว บ้านหนอง
โสน  (สนง.พช.อ าเภอ
โชคชัย) 

ปริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

รถรางจ านวน 1 คัน 
พร้อมโบกี้ บรรทุก
นักท่องเที่ยว ประมาณ
ครั้งละ ๒๐-๒๕ คน 

- 
 

 ๙๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

- 
 

รถราง จ านวน 
๑ คัน พร้อม

โบกี ้

ได้บริการประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

ส านักงาน
ปลัด/สนง.พช.
อ าเภอโชคชัย 

8 โครงการ ปรับปรุง 
ศาลาพักริมทาง ศูนย์ 
OTOP เพ่ือการ
ท่องเที่ยว บ้านหนอง
โสน   

ปริการประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

กว้าง ๒.๕๐ เมตร  ยาว 
๗.๐๐ เมตร  หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑๗.๕๐  ตารางเมตร 

๙๕,๐๐๐ 
 
 
 

 - - ศาลา ๑ หลัง ได้บริการประชาชน
และนักท่องเที่ยว 

กองช่าง 

๙ โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์น้ ายา
ล้างจาน 

สร้างอาชีพให้แก่
ประชาชนหมู่ ๕ และ
หมู่ ๙ 

ประชาชน หมู่ ๕ และ 
หมู่ ๙ 

๒๐,๐๐๐  - - ประชาชนหมู่ ๕ 
และ หมู่ ๙ พึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ส านักงานปลัด 

 
 



-46- 
 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐ โครงการท า
หมวกเดภูพาด 

เพ่ือจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ
เรื่องท าหมวกเดภูพาดให้
ประชาชนในต าบลท่าอ่าง 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มอาชีพเพ่ือให้ประชาชน
น าความรู้ที่ฝึกอาชีพการท า
หมวกเดภูพาดไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนในต าบล     
ท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล
ท่าอ่างพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ส านักงาน
ปลัด/  กศน. 
ต าบลท่าอ่าง 

๑๑ โครงการทอเสื่อ
ไหลราชินี 

เพ่ือจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพ
เรื่องทอเสื่อไหลราชินีให้
ประชาชนในต าบลท่าอ่าง 
ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มอาชีพเพ่ือให้ประชาชน
น าความรู้ที่ฝึกอาชีพการทอ
เสื่อไหลราชินีไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ประชาชนในต าบล     
ท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชนต าบล
ท่าอ่างพึงพอใจ
ไม่นอ้ยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ประชาชนมีอาชีพ
เสริม 

ส านักงาน
ปลัด/  กศน. 
ต าบลท่าอ่าง 

    375,000  1,245,000 290,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  2 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนาที่  8.  พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ 
(บาท) 

 ๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการค้า
ขายด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิคส์ Internet 

เพ่ือเสริมสร้างการค้าขาย
ให้เกิดความรวดเร็วผ่าน
บริการ  Internet   

อบรมผู้สนใจ ให้
ความรู้ ด้านการค้า
ขายผ่านบริการ  
Internet   

10,000      10,000     10,000     
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 100 

คน 

ผู้ประกอบอาชีพ
ค้าขายที่ผ่านการ
อบรมสามารถค้าขาย
ผ่านบริการ Internet  
ได้ 

ส านักงาน
ปลัด 

10,000      10,000     10,000      
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว
หล่อหินทราย  บ้าน
หนองโสน 

เพ่ือจัดสถานที่
ท่องเที่ยว 
ปรับถมดิน  จัด
สวนหย่อม สถานที่
ออกก าลังกาย  จัดท า
ป้ายโซน  ป้ายบอกทาง  
และถังขยะ 

ที่ดินสาธารณประโยชน์  
หมู่  5 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ

นักท่องเที่ยว
ที่มาดูงาน 

มีนักท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึนท าให้ผู้ค้า
หินทรายมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการรักษ์แม่น้ ามูล - เพ่ือควบคุมการเกิด
มลพิษจากแหล่งก าเนิด 
- เพ่ือฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อมและ
ระบบนิเวศน์ในแม่น้ า
มูล 
- เพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการตรวจสอบและ
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าใน
แม่น้ ามูล 

แม่น้ ามูล   1   สาย ๕0,000 
 

 ๕0,000 
 

๕0,000 
 

มีแม่น้ าที่
สะอาดไม่มี

มลพิษ 
จ านวน ๑ 

สาย 

แม่น้ ามูลสะอาด ไม่
มีมลพิษ 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

3 โครงการรักษาความ
สะอาดและ
สภาพแวดล้อม 

-เพ่ือต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
- เพ่ือให้ต าบลท่าอ่าง
เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

10   หมู่บ้าน 50,000 
 
 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

4 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์    บริเวณ อบต.
ท่าอ่าง  

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์   
บริเวณ อบต.ท่าอ่าง 

พ้ืนที่ ต าบลท่าอ่าง ๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐  

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด   

5 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน ์สระน้ า  บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนาหมู่ที่ 10 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสระน้ า บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ า  
บ้านหนองเสาเดียวใหม่
พัฒนาหมู่ที่ 10 

200,000 
 

 - - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด   

6 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ฝายน้ าล้นเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

เพ่ือปรังปรุงภูมิทัศน์
ฝายน้ าล้นเพื่อเป็น
แหล่งท่องเทียว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ฝายน้ า
ล้น หมู่ที1่ 

- 
 

 ๕00,000 
 

- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงาน
ปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

7 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองยาว บ้านไร่ 
หมู่ที่ 1 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณสระน้ า บ้านไร่ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระ 
น้ า  บ้านไร่ หมู่ที่ 1 

-  - ๑,000,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการเข้าค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้เด็กนักเรียนใน
ต าบลท่าอ่างได้เข้าค่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

โรงเรียนในเขตต าบล  
ท่าอ่าง ทั้ง 3 โรงเรียน 
   

60,000 
 
 

 - 60,000 
 
 
 
 

โรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ
จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

เด็กนักเรียนเกิด
ความรักธรรมชาติ
รักสิ่งแวดล้อม 
ดูแลเอาใจใส่
ธรรมชาติมากขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ฝายโนนกระถิน  
บ้านดอนพราหมณ์ หมู่ 
๕ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณฝายโนนกระถิน  

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณโนนกระถิน 

-  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

๑0 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หนองอ้อ        
บ้านกุดโบสถ์  หมู่ที่ ๒ 

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนองอ้อ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณหนองอ้อ 

-  - ๕๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ต าบลท่าอ่างมี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบและเป็น
เมืองที่น่าอยู่ 

ส านักงาน
ปลัด 

510,000  1,250,000 1,810,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  3 .   การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาถังขยะ
ประจ าหมู่บ้าน และริม
ถนน 

เพ่ือให้ประชาชนมีที่ทิ้ง
ขยะให้เป็นระเบียบ ลด
ปัญหาการก าจัดขยะ 

จัดหาถังขยะจ านวน
100 ใบ ประจ าตาม
จุด ที่มีการทิ้งขยะ
บ่อยๆ 

50,000  
อบต. 

 50,000  
อบต. 

50,000  
อบต. 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

สามารถแก้ไขปัญหา
การทิ้งขยะไม่เป็นที่  
ช่วยให้การก าจัดขยะ
มีความสะดวกยิ่งข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด   

2 โครงการก าจัดขยะมูล
ฝอยในเขตต าบลท่าอ่าง 

- เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการก าจัดขยะมูล
ฝอย 
- เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอย 
 

10  หมู่บ้าน 300,000 
อบต. 

 
 
 

 

 300,000 
อบต. 

 

300,000 
อบต. 

 

ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ลดปริมาณขยะในเขต
ต าบลท่าอ่าง  ท าให้
ต าบลดูสวยงามข้ึน 

ส านักงาน
ปลัด   

    350,000  350,000 350,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  10 
ยุทธศาสตร์ที่  3. การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  4.  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก
เพ่ือป้องกันดินพังทลาย 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดินรักษา
สมดุลของธรรมชาติให้
ยั่งยืน 

ทุกหมู่บ้านในเขต  
อบต. 

5,000   
(๕,๐๐๐) 

 5,000    5,000    ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถลดการ
พังทลายของดินใน
พ้ืนที่ของต าบลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด   

2 โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าในเขต  
อบต. 

ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติในที่ดิน
สาธารณประโยชน์ 
ของ อบต. 

40,000  
(๓๐,๐๐๐) 

 40,000   40,000   ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

มีพ้ืนที่ป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติใน
เขตต าบลเพ่ิมมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด   

3 โครงการปลูกต้นไม้
บริเวณสองข้างทางใน
เขต  ต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือสร้างความร่มรื่น
ให้แก่ถนน เพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้  และระบบนิเวศน์  

ปลูกต้นไม้ยืนต้น  ไม้
ดอกไม้ประดับ  
บริเวณริมถนนในเขต  
อบต. 

10,000 
  

 10,000 
 

10,000 
  

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้สร้างความร่ม
รื่นให้แก่ถนนในเขต  
อบต. 

ส านักงาน
ปลัด   

4 โครงการก่อสร้างรั้วแนว
เขตทีส่าธารณประโยชน์
ต าบลท่าอ่าง  เพ่ือ
ป้องกันการบุกรุก 

เพ่ือป้องกันการบุกรุก
ท าลายทรัพยากรป่าไม้  
และระบบนิเวศน์  

สร้างแนวรั้วลวด
หนาม เพื่อกั้นแนว
เขตและป้องกันการ
บุกรุก 

200,000   
 
 

 200,000   
 

200,000   
 

ร้อยละของความ 
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถป้องกันการ
บุกรุกจากพ้ืนที่
ใกล้เคียง  และลด
การท าลาย
ทรัพยากร ป่าไม้ได้ 

ส านักงาน
ปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

5 โครงการควบคุมไฟป่า เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธ์
ด้านการควบคุมไฟป่า และ
ด าเนินการป้องกันไฟป่าและ
ดับไฟป่าในพื้นที ่

อบรมเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานระดับต าบล
และหมู่บ้าน เพ่ือควบคุม
ไฟป่าในพ้ืนที่ 

๕๐,๐๐๐ 
(๑๕,๐๐๐) 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ ๖๐ 

สามารถดูแลรักษา
ป่าโดยการควบคุม
ไฟป่า 

ส านักงาน
ปลัด/กรม

ป่าไม้ 

305,000  305,000 305,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่10 
ยุทธศาสตร์ที่  3.  การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่  6.  การปลุกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆ ในท้องถิ่น ไปทดแทน  
                               พลงังาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการธนาคาร
ขยะโรงเรียน 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
ธนาคารขยะของ
โรงเรียน   ลดปัญหาใน
การก าจัดขยะ   

อุดหนุนกิจกรรมธนาคาร
ขยะของโรงเรียน ในเขต 
อบต. 

30,000   30,000  30,000  
 

 
 
 
 

ร้อยละของการ
แก้ไขปัญหาขยะ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๕๐ 

นักเรียนรู้จักการใช้
ขยะให้เกิดประโยชน์ 
ลดปัญหาในการ
ก าจัดขยะในโรงเรียน  
เสริมสร้างรายได้
ให้แก่นักเรียน 

ส านักงาน
ปลัด 

30,000  30,000 30,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่  4.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่   1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจร
ลาดยาง ชนิด แอสฟัสท์
ติก คอนกรีต หมู่ที่ 3 -1 
(จากสามแยกหนองเลอ – 
นานางมน) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง   กว้าง     
5.00 เมตร ยาว 500.00 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,500.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 ๗๗๘,๐๐๐ 
 

- ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมสร้าง 
ถนนลาดยางผิวจราจร
ลาดยาง ชนิด แอสฟัสท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 3 -1    
(จากนานางมน - สาม
แยกต้นแจง) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง   กว้าง     
5.00 เมตร ยาว 497.00 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,485.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๗๗๓,๔00 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(จากถนนคสล.เดิม – บ่อ
ปลา) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 6๘๓.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๔๑๕.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑,๘๑๒,๙๕๐ 
 

- ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(จากคลองส่งน้ า
ชลประทาน-ประปา
หมู่บ้าน) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 330.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,320.00 
ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 68๙,๔00 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ถนนจากบ้านนายคนึง 
– บ้านนางเหลือบ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว ๒๒๗.00 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓5.00 
ตารางเมตร พร้อมวาง
ทอ คสล.Ø ๐.๖๐ 
จ านวน ๑ จุดๆละ ๗ 
ท่อน  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๖๑๑,๖00 
 

 -  ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากบ้านนาง
เหลือบ – บ้านนาย
มานพ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๒๘๑.00 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที.่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๔๐๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมวางทอ คสล.Ø 
๐.๖๐ จ านวน ๑ จุดๆละ ๗ 
ท่อน พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๗๕๔,๗00 
 

 ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากบ้าน
นายมานพ – นานาย
เชิด) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๑๒๒.00 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที.่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๓๒๖,๓00 
 

 ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากนานาย
เชิด-ฝายน้ าล้นบ้านไร่) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๓๙๐.00 หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที.่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๙๕๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๑,๐๓๖,๕๐๐ ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-58- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากบ้าน
นายคนึง - ฝายน้ าล้น
บ้านไร)่ 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว ๑,๐๒๐.00 หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที.่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 

-  - 
 

๒,๗๐๖,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
ทางหลวง
ชนบท 

๑0 โครงการขยาย
ถนนลาดยางผิวจราจร  
ชนิด  แอสฟัสติกคอน 
กรีต หมู่ที่ 3-1 (ถนน
สายบ้านท่าอ่าง ม. 3- 
บ้านไร่ ม.1 /บริเวณ
สามแยกต้นแจง) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

พ้ืนทีด่ าเนินการไม่น้อยกว่า 
35.00 ตารางเมตร 

-  - 1๐,๙๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑1 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก รอบสระ
หนองยาว บ้านไร่ หมู่
ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง 4.00    
เมตร  ยาว  700.00   
เมตร  หนาเฉลี่ยก่อนบดทับ
แน่น   0.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,800.00  ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๙๗,000 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-59- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑2 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ซอยเข้าบ้านนางแสง) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนดิน  กว้าง ๓.00 เมตร  ยาว  
๓๓.00  เมตร  หนาเฉลี่ยก่อน
บดทับแน่น  0.๕๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๙๙.00  ตารางเมตร 

๗,๕๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการเสริมสร้างผิว
จราจรถนน คสล. 
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 (ถนน
สายบ้านท่าอ่าง ม.๓ 
– บ้านไร่ ม.๑ ช่วงคอ
สะพาน) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนคสล.  กว้าง ๕.00    เมตร  
ยาว  ๑๕๓.00   เมตร  สูงเฉลี่ย
0.๕๐ เมตร หรือพ้ืนทีด่ าเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๗๖๕.00  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๙๕๕,๖๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการเสริมสร้างผิว
จราจรถนน คสล. 
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 (ซอย
บ้านนายอ่อง – บ้าน
นายแวว) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนคสล.  กว้าง ๔.00    เมตร  
ยาว  ๑๔๗.00   เมตร  สูงเฉลี่ย
0.๘๐ เมตร หรือพ้ืนทีด่ าเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๕๘๘.00  ตาราง
เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๘๑๙,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑5 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนดิน บ้านไร่  หมู่ที่
๑ (ซอยจากบ้านนาย
จันทร์ – บา้นนาย
แปลก)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน ดิน  กว้าง ๓.00  เมตร 
ยาว ๕๕.00 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๑๖๕.00 
ตารางเมตร  

๒๔,๘๐๐  -  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-60- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑6 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านไร่  หมู่ที่๑ 
(ซอยจากนานายธง – 
นานางสายยนต์ 
 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน ดิน  กว้าง ๓.00  
เมตร ยาว ๕0.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๒.๐๐ เมตรหรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๕๐.00 ตารางเมตร  

-  - ๔๕,๐00 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑7 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 
(ซอยจากถนนเดิม – 
คลองเสว) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง ๕.00    
เมตร  ยาว  ๖๘๓.00   
เมตร  หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น  
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๔๑๕.00  ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๓๖๑,๖๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไร่  หมู่ที่๑ 
(ซอยจากบ้านนาย
จันทร์ – บ้านนาย
แปลก)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๓.00  
เมตร ยาว ๕๕.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑๖๕.00 ตาราง
เมตร  

-  - ๘๕,๘๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-๖1- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

19 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านไร่  หมู่ที่ 
๑ (บริเวณถนนสายจาก
หนองเลอ – บ้านไร)่ 

เพ่ือให้น้ าสามารถ
ไหลผ่านถนนได้
สะดวก และป้องกัน
น้ ากัดเซาะถนน 

วางท่อ คสล. ขนาด  1.๐๐ 
เมตร จ านวน ๓ จุดๆละ ๘ 
ท่อน พร้อมดาดคอนกรีตปาก
ท่อ 

   ๙๘,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ถนนสามารถใช้
การได้นานขึ้น 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านกุดโบสถ์  
หมู่ที่  2 (ซอยบ้านนาง
ทองค า)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง  3.50  
เมตร  ยาว 250 เมตร   หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น  0.๑๕  
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 875 ตารางเมตร 

-  ๙๑,๙๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
ชนิด Cape Seal   
บ้านกุดโบสถ์  หมู่ที่  2  
(ซอยบ้านนายสุพันธ์) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง   กว้าง  4.00  
เมตร  ยาว 120.00  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
480.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 16๖,๒00 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านกุดโบสถ์  
หมู่ที่  2  (สายรอบ
หมู่บ้าน)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง  5.00 
เมตร ยาว 1,500.00 เมตร   
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น     
0.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
7,500.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๗๙๐,๕00 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-62- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒3 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ - บ้านกุดโบสถ์  
หมู่ที่  2  (คลองส่งน้ า
ชลประทาน สาย 
070B)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 3,000.00
เมตร  หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น  0.๑๕  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 9,000.00 
ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๙๔๘,000 ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒4 โครงการขยายถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (ทางเข้าศาลตา
ปู่ - สี่แยกบ้านนาย
มานพ)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. จ านวน 2 ข้าง 
กว้างข้างละ 0.50  เมตร 
ยาว 400.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
400.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 2๑๑,000 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๒5 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง   ผิว
จราจร ชนิด Asphal 
Concrete  หมู่ที่ 2  
(ถนนจากวัดกุดโบสถ์ – 
สะพานข้ามล าน้ ามูล) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว 1,๒00.00 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  ๗,๒00.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓,๓๕๑,000 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/อบจ.
นครราชสีมา 

 

 



-63- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (จากถนนสาย
แยกหนองโสน กุดจอก
น้อย – นานายเอียง)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๔.๕0  
เมตร ยาว ๓๐๐.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๓๕๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๗๐๕,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๒7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (จากถนนสาย
จากนานายเอียง – นา
นายปี๋)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๔.๕0  
เมตร ยาว ๓๐๐.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๓๕๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

  ๗๐๕,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๒8 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (จากถนนสาย
จากนานายปี๋ – นานาย
เชย)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๕.๐0  
เมตร ยาว ๓๐๐.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๕๐๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

  - ๗๙๘,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-64- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (จากถนนสาย
จากนานายเชย – มุม
สระวัดกุดโบสถ์)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๕.๐0  
เมตร ยาว ๗๐๐.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๓,๕๐๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

  - ๑,๘๕๘,๐๐๐ ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (ถนนสายบ้าน
หนองโสน – บ้านกุด
จอกน้อย)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๕.๐0  
เมตร ยาว ๑,๖๐๐.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๘,๐๐๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

  - ๔,๒๔๓,๐๐๐ ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ์  
หมู่ที่  2   (จากนานาย
สงัด – คอนกรีตเดิม) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง 5.00 
เมตร ยาว ๑๖๘.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๘๔๐.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๔๔๘,๒๐๐ 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-65- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

32 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านกุดโบสถ์  
หมู่ที่ ๒ (ซอยจากนา
นายดี – นานายบุญ
ร่วม โปร่งกระโทก)   

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง  
3.00 เมตร ยาว 
350.00เมตร   หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น   
0.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,050.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

113,3๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๓3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุด
โบสถ์ หมู่ที่ 2  (ถนน
สายจากบ้านนายทวาย 
– บ้านนายสร้อย ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชนในฤดูฝน 

กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 
184.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
92.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๕๗๓,๔๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชนในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

34 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านกุด
โบสถ์ หมู่ที่ 2  (ถนน
สายจากบ้านนายทวาย 
– บ้านนายสร้อย ฝั่งทิศ
ตะวันตก) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชนในฤดูฝน 

กว้าง 0.50 เมตร  ยาว 
184.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
92.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๕๗๓,๔๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชนในฤดู
ฝน 

กองช่าง 



-66- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ์  หมู่
ที่  2   (ต่อจากบ้านนาย
วิเชียร – บ้านนายจรัญ ) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๕๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  ๗๙๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ 
จ านวน ๑ ป้าย 

๔๑๖,๔๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านกุดโบสถ ์หมู่ที่ 
๒ 
(จากสระน้ าข้างโรงเรียน
บ้านกุดโบสถ์ – ประปา)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร  

๗๗,๒๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านกุดโบสถ ์หมู่ที่ 
๒ 
(ถนนสายจากนานายบุญ
ร่วม – นานายชิ้น)  
 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น  
0.๑๕  เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
กว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร  

-  ๘๘,๒๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-๖7- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

38 โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2  (ถนนสาย
กลางหมู่บ้านบริเวณ
บ้านนายโมท) 
 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชนในฤดูฝน 

วางท่อ คสล. ขนาด  
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑ จุดๆ
ละ ๑๒ ท่อน 

18,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชนในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

๓9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ ์ 
หมู่ที่ ๒ (ถนนจากทาง
หลวงสายราชสีมา   
โชคชัย ๒๒๔– คลองส่ง
น้ าชลประทานสายล า
พระเพลิง)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๓๓๕,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ ์ 
หมู่ที่ ๒ (ถนนจากบ้าน
นายมานพ – บ้านนาย
เฉลา)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๑๘.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๕๙๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๘๔๕,๗๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



-68- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

41 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ ์ หมู่
ที่ ๒ (ซอยจากบ้าน
นางธนียา – บ้านนาง
สายยน)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๓๙.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๖๙๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๙๐๑,๔๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ ์ หมู่
ที่ ๒ (ซอยจากบ้านนาง
สายยน – บ้านนางสร้อย)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร 

-  ๕๗,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔3 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านกุดโบสถ ์ หมู่
ที่ ๒ (ซอยจากบ้านนาง
สร้อย – บ้านนายมานพ)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๓๕๕.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๗๒๑,๒๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



-69- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔4 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก   บ้านกุดโบสถ์ 
หมู่ที่ 2 (ถนนสายจาก
ริมสระด้านทิศตะวันตก 
– นานายหร่าย)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน หินคลุก กว้าง ๕.๐0  
เมตร ยาว ๒๘๘.00  
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น  0.15  เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๑,๔๔๐.00 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

  ๑๕๔,๒๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๔5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๓ 
(ถนนจากทางหลวงสาย
ราชสีมา โชคชัย ๒๒๔– 
คลองส่งน้ าชลประทาน
สายล าพระเพลิง)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๖๐๐.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๕,๐๙๑,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

นครราชสีมา 

๔6 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ ๓ 
(ถนนเลียบหมู่บ้าน
ประภาวรรณ)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒๙๒.๐๐ ตารางเมตร  

๓๐,๗๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-70- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

47 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ ๓ (ซอยจากทต.
ด่านเกวียน-นานาย
แหม่ว) 
 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๙๑.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร  

-  ๖๐,๒๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๓ (ซอยต่อจากถนน 
คสล.เดิม ทต.ด่าน
เกวียน-นานายเพ็ง) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑๘๙.๐๐  ตาราง
เมตร 

-  - 
 

๙๘,๓๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง  
หมู่ที่  ๓                 
(สายเลียบเหมือง  
๐๗๔ A)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๖๕๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๒๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๒,๒๗๕.๐๐ ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๔๑,๙๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



-๗1- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

50 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจร 
ชนิด Cape Seal    
บ้านท่าอ่าง  หมู่ที่  ๓  
(เลียบคลองชลประทาน 
จากบ้านนายแต้ม-ซอย
บ้านประภาวรรณ )  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง   กว้าง   
๖.๐๐  เมตร ยาว  
๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
 

-  - ๑,๐๕๓,๐๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง/ 
กรม

ชลประทาน 

51 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๘  (สาย
หนองหัวลิงโรงงานทา
คาฮาชิ – บ้านหนอง
โสน) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก  กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑,๐๕๓,๐๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ ๓  (ถนนสายจาก
นานางสายสมร – นา
นายสมนึก) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก  กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร 

-  - ๗๕,๖๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-๗2- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕3 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ ๓- หมู่ที่ ๘  
(ถนนสายนานายเจริญ) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก  กว้าง ๓.๕๐ 
เมตร ยาว ๑,๐๖๕.๐๐ 
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบดทับ
แน่น ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๗๒๗.๕๐ ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๙๔,๔๐๐  ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๓ – หมู่ที่ ๒ (ถนนสาย
บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ – 
บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ ๒) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๑๙๗.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๕,๙๘๕.๐๐  ตาราง
เมตรพร้อมวางท่อ คสล. 
ขนาด  ๐.๔๐ ม. จ านวน 
๓ แถวๆละ ๗  ท่อน พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๓,๑๙๕,๐๐๐  - 
 

- ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๕5 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๓  (ซอยจากบ้านนาง
อ านวย นานายแหมว) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล.  กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๑๔.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๖๔๒.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๓๖,๘๐๐  ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-๗3- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๕6 โครงการก่อสร้างดิน 
บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓  
(ซอยจากนานาง
อ านวย) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนดิน  กว้าง ๓.๐๐ เมตร 
ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น ๐.๕๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ 
ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๔๕๓,๐๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก. บ้านท่าอ่าง  
หมู่ที่ ๓  (ซอยนานาย

นึก  – นานายใย) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑๒๙,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านท่าอ่าง  หมู่ที่  
4   (ถนนสายเลียบมูล)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนดิน  กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 500.00 เมตร  หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น ๑.๐0 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนนิการ
ไม่น้อยกว่า 1,500.00 
ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๒๒๘,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-74- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

59 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง  
หมู่ที่  4                 
(ถนนสายเลียบมูล)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนหนิคลุก  กว้าง 3.00 
เมตร  ยาว 500.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น   
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,500.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑๖๐,๕๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านท่าอ่าง 
หมู่ที่ 4 –หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากนานาย
ลับ-นายนายชาติชาย) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 2.50 
เมตร  ยาว 1,000.00 
เมตร  หนาเฉลี่ยก่อนบดทับ
แน่น  0.๑๕ เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
5,000.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๕๒๘,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
(แบ่งเป็น๒ ช่วง) 

กองช่าง 

๖1 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิว
จราจร ชนิด Cape 
Seal บ้านท่าอ่าง หมู่
ที่ 4 –หมู่ที่ 1 (ถนน
สายจากนานายลับ-
กลางทุ่ง) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ผิวจราจร 
ชนิด Cape Seal กว้าง 
2.50 เมตร  ยาว ๕00.00  
เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า  ๑,๒๕๐.00 
ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 
 

๔๒๘,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 



-75- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖2 
 
 
 
 
 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวจราจร 
ชนิด Cape Seal บ้านท่า
อ่าง หมู่ที่ 4 –หมู่ที่ 1 
(ถนนสายจากกลางทุ่ง - 
นานายลับ) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง ผิวจราจร ชนิด 
Cape Seal กว้าง 2.50 เมตร  
ยาว ๕00.00  เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑,๒๕๐.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๔๒๘,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

๖3 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ าบ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
4  (ซอยจากนานางเปล
ยวน  ปรอยกระโทก – นา
นายน้อม เปลื้องกระโทก) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

วางท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ 
เมตร จ านวน ๑ แถว ๆละ ๕ 
ท่อน จ านวน ๕ จุด  

๑๒๘,000 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖4 โครงการก่อสร้างถนนดิน
บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 ถนน
สายจากแยกคลองไผ่ – สัน
ฝายตะกุดใหญ่) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนดิน กว้าง ๓.๐0 เมตร  
ยาว ๑๐๐.00  เมตร  หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น ๑.๐๐ 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๓๐๐.00 ตาราง
เมตร 

๔๕,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๖5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 4 
ถนนสายจากนานายลับ – 
สันฝายตะกุดใหญ่) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๐0 เมตร  
ยาว ๒๒๖.00  เมตร  หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 0.๑๕ 
เมตร  หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๖๗๘.00 ตร.ม. 

-  ๗๑,๑๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมทีส่ะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-76- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖6 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5 (ซอยหลังวัดดอน
พราหมณ์) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 71.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 284.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

1๕๐,๗๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5 (ซอยจาก
โครงการเดิม-ซอย
ประชาปิติ) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 120.00 ตารางเมตร 

-  61,๘๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกบ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5 –หมู่ที่ 8 (จาก
บ้านหนองโสน - 
ชลประทาน) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,๓50.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น  0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
5,400.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๕๗๐,๐๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5  (ถนนสายหนอง
ตากริ่ม) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น  0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,100 ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๒๓,๕๐๐  ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-77- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗0 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุกบ้านดอน
พราหมณ์ หมู่ที่ 5 
(ถนนสายจากบ้านดอน
พราหมณ์-ต.โชคชัย) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,500.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 6,000.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

- 
 

 ๖๓๓,000 
 

- ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

71 โครงการวางท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า คสล. บ้าน
ดอนพราหมณ์  หมู่ที่ ๕  
(ถนนเลาะเหมือง - 
โนนกระถิน) 

เพ่ือป้องกันถนนช ารุด
เสียหายจากน้ าเซาะ 

วางท่อเหลี่ยมระบายน้ า 
คสล. ขนาด ๑.๕๐ x 
๑.๕๐ เมตร จ านวน ๓ 
แถวๆละ ๖ ท่อน 

453,๐๐๐ 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ทางสาธารณ 
ประโยชน์มีความ
คงทนและประชาชน
มีการคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๗2 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอน
พราหมณ์ หมู่ที่ 5 
(ซอยบ้านนางสายยนต์ 
– บ้านนายณรงค์) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนนคสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว ๔๖.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑๘๔.00 ตารางเมตร  

๙๕,๗๐๐ 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



-78- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๗3 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ ๕  (ถนนสายจาก
สระวัดดอนพราหมณ์ – 
บ้านนางสมจิตร) 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม
ขังบ้านเรือนประชาชน
ในฤดูฝน 

กว้าง  0.50 เมตร ยาว    
1๑8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕๙.00 ตารางเมตร 

-  ๓๖๘,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชนในฤดู
ฝน 

กองช่าง 

๗4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5 (ซอยนารี
สมบูรณ์) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนคสล. กว้าง ๔.๕0 
เมตร ยาว ๓๕๖.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า     
๑,602.00 ตารางเมตร 
พร้อยป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  

- 
 

 836,000 - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๗5 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอนพราหมณ์ 
หมู่ที่ 5 (ถนนสายจาก
คลองส่งน้ าชลประทาน
สายล าพระเพลิง – แยก
โนนกระถิน) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕0 
เมตร ยาว ๕๐๑.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๗๕๓.๕0 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๙๑๔,๘๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๗6  โครงการวางท่อระบาย
น้ า คสล. บ้านดอน
พราหมณ์ หมู่ที่ ๕ 
(บริเวณบ้านผู้ช่วยสนอง) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในฤดูฝน  ท าให้
ประชาชนสัญจรไปมาได้
อย่างสะดวก  รวดเร็ว  

วางท่อ คสล. ขนาด    
0.๔0เมตร ยาว ๗.00เมตร 
พร้อมดาด คสล. ปากท่อ   

- 
 

 - ๒๔,๕๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ถนนมีทางระบาย
น้ าและป้องกันน้ า
ขัง 

กองช่าง 



-79- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านดอน
พราหมณ์ หมู่ที่ 5 
(ถนนสายจากสระวัด
ดอนพราหมณ์ – แยก
บ้านนางสมใจ) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง ๕.๐0 
เมตร ยาว ๑๘๔.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า ๙๒๐ 
ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๔๙๐,๖๐๐ 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้างถนน
ดิน บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
6 (จากถนนสาย 
224-บ้านพักญี่ปุ่น)  

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ได้อย่าง  อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนดิน  กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,600.00 เมตร หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 0.๔๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 8,000.00 
ตารางเมตร และวางท่อ
ขนาด Ø0.40 เมตร 
จ านวน 6 จุดๆละ 7 ท่อน 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๕๑๖,๖๐๐ 
 

- ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

79 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านท่าอ่าง  
หมู่ที่ 6 (จากถนน
เลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน - สาย
บ้านนายมั่ง)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนา ๐.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
800.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
 

-  - 41๙,๐๐๐ 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-80- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘0 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๖ (ถนนสายจากโรงงาน
คาสิโอ – หอพัก) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๒๐๐.00 เมตร 
หนา  ๐.๑๕ เมตร  หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๖๓๙,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๘1 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๖ (ถนนสายบ้านท่าอ่าง 
– คลองส่งน้ าชลประทาน
สายล าพระเพลิง) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๑,๖๐๐.00 
เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร  
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๙,๖๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 ๕,๐๙๑,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๘2 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ถนนสายบ้าน
นายชัย – แยกป่าช้า) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.  กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 109.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 490.50 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 ๒๕๘,๑๐0 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-81- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๘3 โครงการก่อสร้างถนนหนิ
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (จากบ้านนายรุ้ง 
ปลอดกระโทก – นานาย
เสวียน) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 3,000.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบดทับ
แน่น  
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
12,000.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
 

-  ๑,๒๖๓,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๘4 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาย
สงวน – บ้านนางทอง
แทน) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 108.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
432.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  22๗,๖๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาย
ลอบ – บ้านนางเฉลิม) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 110.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
385.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๒๐๓,๒๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-82- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

86 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว  
หมู่ที่ 7 (บ้านนางส าเนียง 
– บ้านนางสมาน )  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 108.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 378.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 19๙,๖๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

87 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7      (จากโรงงาน
ทอกระสอบ – นานางจิตร) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๑๓,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

88 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยทางไปสวน
นายมานพ) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๑๓,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-83- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

89 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (รอบสระหนอง
เสาเดียว ) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ไดม้ีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๑.๕0 เมตร 
ยาว ๖๗๒.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.1๐ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๐๐๘.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๕๒๗,๒๐๐ - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

90 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาย
มานพ – บ้านนายสุภา) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 172.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 602.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

31๖,๐๐๐ 
 

 - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

91 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาง
ร าไพ – บ้านนายข า) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ไดม้ีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 225.00  ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 - 12๒,๓๐๐ 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๙2 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนายข า 
– นานายอ๊อด) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว ๑,๑๕๕.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๔,๖๒๐.00 ตารางเมตร       
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๔๘๘,๑๐๐ 
 

ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-84- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙3 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยจากนานาย
เปลว – นานางจิตร) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว ๑,๔๕๐.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕,๘๐๐.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๖๑๒,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๙4 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาง
สังวาล – นา น.ส.สุมา
มาลย์) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕๐ เมตร 
ยาว ๑,๓๙๐.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.20 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๔,๘๖๕.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๕๑๓,๘๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๙5 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองเสาเดียว หมู่ที่ 
7 (ซอยบ้านนายรุ้ง – นา
นายเสวียน) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนดิน กว้าง ๓.00 เมตร ยาว 
๑,๑๘๐.00 เมตร หนาเฉลี่ยก่อน
บดทับแน่น 0.20 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๕๔๐.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 
 

-  ๒๑๕,๔๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

 

 
 
 



-85- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

96 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยจากโรงเรียน
บ้านหนองเสาเดียว – ไร่
นางทวาย) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.00 
เมตร ยาว ๑,๐50.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น   
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๑๕๐.00 ตร.ม. 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๓๓๓,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

97 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยบ้านนาย
ประนม – หมู่บ้านรัญจวน
แลนด์) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.00 
เมตร ยาว ๕๕๐.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น   
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๖๕๐.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑๗๖,๓๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

98 โครงการวางท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า คสล.  บ้าน
หนองเสาเดียว  หมู่ที่ ๗ 
(บริเวณนานายเปลว)  

เพ่ือป้องกันถนน
ช ารุดเสียหายจาก
น้ าเซาะ 

วางท่อเหลี่ยมระบายน้ า คสล. 
ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร 
จ านวน ๓ แถวๆละ ๘ ท่อน 

๖๐๓,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ทางสาธารณ 
ประโยชน์มีความ
คงทนและ
ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-86- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

99 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว 
หมู่ที่ 7 (ซอยจากถนน
สาย ๒๓๑๐ – บ้านนาย
สนั่นผ้าใบ) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว  

ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว ๓๐๗.๐๐ เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๕๓๕.00  ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 - ๘๑๖,๔๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๐0 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรลาดยาง ชนิดแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗  
(บริเวณถนนสายจาก
บ้านนางแฉล้ม – บ้าน
นางรัตน์) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

เสริมสร้างผิวจราจร ชนิด 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๖.00 เมตร  ยาว  
๖๔๒.00  เมตร   หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๓,๘๕๒.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑,๑๙๗,๑๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
กรมทาง

หลวงชนบท 
 

๑๐1 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรลาดยาง ชนิดแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๗  
(บริเวณถนนสายจาก
บ้านนางรัตน์ – นาง
บุหงา) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

เสริมสร้างผิวจราจร ชนิด 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๖.00 เมตร  ยาว  
๑๗๖.00  เมตร   หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑,๐๕๖.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๓๐,๔๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
กรมทาง

หลวงชนบท 
 

 
 



-87- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑๐2 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรลาดยาง ชนิด
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที ่๗  (บริเวณถนน
สายจากบ้านนางบุหงา 
- แยกบ้านนายส าราญ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

เสริมสร้างผิวจราจร ชนิด 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๖.00 เมตร  ยาว  
๔๑๙.00  เมตร   หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๒,๕๑๔.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๗๘๒,๓๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
กรมทาง

หลวงชนบท 
 

๑๐3 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรลาดยาง ชนิด
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
หมู่ที ่๗ ต.ท่าอ่าง - 
บ้านคลองยาง ต.
พลับพลา(บริเวณถนน
สายจากบ้านนางแฉล้ม 
– แยกบ้านนายส าราญ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

เสริมสร้างผิวจราจร ชนิด 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๖.00 เมตร  ยาว  
๑,๒๓๗.00  เมตร   หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๗,๔๒๒.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒,๓๐๓,๘๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
กรมทาง

หลวงชนบท 
 

104 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 8 (ถนนสายบ้าน
นายเปีย – คลองส่งน้ า
ชลประทาน) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 175.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น   
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
875.00 ตารางเมตร 

๙๑,๙๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-88- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

105 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองโสน หมู่ที่  
8    (บ้านนายสมาน - 
บ้านนายชิ้น)  

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 80.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  400.00  ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

21๕,๐00 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

106 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองโสน  หมู่ที่  
8  ( ข้างบริษัท คาวาซูมิ ) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.50 
เมตร ยาว 2,000 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
9,000 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๙๔๘,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

107 โครงการก่อสร้าง ถนนหิน
คลุก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 
8 (ถนนเลียบคลองส่งน้ า
ชลประทาน – ทางแยก) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000.00  
เมตร  หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น ๐.๑๕ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  4,000.00  ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๔๒3,000 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-89- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

108 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองโสน หมู่
ที ่8 (ซอยบ้านนางรุ่ง
อรุณ – บ้านนายขวัญชัย) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร  ยาว  96.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  384.00  
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๒๐๐,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองโสน หมู่
ที ่8 (ซอยบ้านนายเทียะ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.50 
เมตร  ยาว  147.00  
เมตร  หนา 0.15 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  514.50  
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  2๗๑,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมทีส่ะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

110 โครงการก่อสร้าง ถนน
หินคลุก บ้านหนองโสน 
หมู่ที ่8 (ซอยจากท่ีนาง
มาลัย – ที่นางศรี) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน หินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 150.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.15 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
600.00  ตารางเมตร 

-  - ๖๓,000 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 



-๙0- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

111 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้าน
หนองโสน หมู่ที่ ๘  
(ถนนสายบ้านหนองโสน 
– บ้านกุดจอกน้อย ฝั่ง
ทิศเหนือ 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.๖0 
เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร 
ลึก  0.๗0 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
175.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๕,๑๘๓,000 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
กรมโยธา 

112 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้าน
หนองโสน หมู่ที่ ๘  
(ถนนสายบ้านหนองโสน 
– บ้านกุดจอกน้อย ฝั่ง
ทิศใต้ 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.๖0 
เมตร ยาว ๑,๙๔๕.๐๐ เมตร 
ลึก 0.60 เมตร หรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
175.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๗,๑๙๙,๕๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
กรมโยธา 

113 โครงการเสริมสร้างผิว
จราจรถนน คสล.  หมู่ที่ 
๘  (ถนนสายบ้านหนอง
โสน – บ้านกุดจอกน้อย 
บริเวณช่วงบ้านนาย
ส ารวย) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว ๑๙๐.00 เมตร สูงเฉลี่ย 
๐.๔๐ เมตรหรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๙๔๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๘๓๓,๓๐๐ 
    

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 
 



-๙1- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ที่ ๘  (ซอย
จากบ้านนายวิชัย ปลิว
กระโทก – บ้านนายเปีย) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.00 
เมตร ยาว ๒๒๐.00 เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  ๑,๑๐๐.๐๐ ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๕๘๖,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุกหมู่ที่ ๘  (ซอย
คลองส่งน้ าชลประทาน
สาย ๐๗๐A ช่วงจาก
บ้านนายชาญ – ล ามูล) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน หินคลุก กว้าง ๓.00
เมตร  ยาว ๕๒๓.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๑๕ เมตรหรือพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑,๕๖๙.๐๐ ตารางเมตร 
และวางท่อ คสล.ขนาด  
๐.๘๐ เมตร จ านวน ๓ 
แถวๆละ๔ท่อนพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้างลูก
ระนาด  หมู่ที่ ๘  
(บริเวณถนนสายบ้าน
หนองโสน – บ้านกุด
จอกน้อย) 

เพ่ือเป็นการลด
อุบัติเหตุในท้อง
ถนน 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๖.๐๐ เมตร จ านวน ๗ จุด 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๑๔๐,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 

 



-92- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑17 โครงการขยายไหล่ทางหิน
คลุก หมู่ที ่๘  (บริเวณ
ถนนสายบ้านหนองโสน – 
บ้านกุดจอกน้อย ทั้ง ๒ 
ฝั่ง) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 
กว้าง ๑.00 เมตร  ยาว  
๒,๙๐๐.00  เมตร  หนา
เฉลี่ยกอ่นบดทับแน่น 0.15 
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๕,๘๐๐.00  
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๕๘๓,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

๑18 โครงการซ่อมสร้างผิว
จราจรลาดยาง ชนิดแอส
ฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที ่๘  
(บริเวณถนนสายบ้าน
หนองโสน – บ้านกุดจอก
น้อย) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

เสริมสร้างผิวจราจร ชนิด 
แอสฟัสท์ติกคอนกรีต 
กว้าง ๖.00 เมตร  ยาว  
๒,๙๐๐.00  เมตร   หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑๗,๔๐๐.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๕,๓๙๗,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง/
กรมทาง

หลวงชนบท 
 

๑19 โครงการซ่อมสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองโสน หมู่ที่ 
๘ (ถนนบ้านหนองโสน - 
กุดจอกน้อย) ช่วงแยกวัด
ดอนพราหมณ์   –   ร้าน
รุ่งอรุณ)  

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว ๒๐๐.00 เมตร 
สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร หรือ
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๘๒๔,๕๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
สะดวกรวดเร็ว 

กองช่าง 

 



-93- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

120 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ (ซอยบ้านนาย
ทิม – สระน้ า)  

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 
เมตร  ยาว ๒๗๓.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๑,๖๓๘.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๘๗๑,๑๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ (ซอยจากบ้าน
นายเปีย – บ้านนาย
ทิม)  

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.00 
เมตร  ยาว ๑๐๐.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๕๐๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๒๖๘,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑22 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ (ซอยจากสี่
แยกสระหนองโสน– 
ศาลเจ้าปู่ ม.๘)  

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖.00 
เมตร  ยาว ๔๙๕.00 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  ๒,๙๗๐.๐๐ 
ตารางเมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑,๕๗๗,๑๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-94- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ (ซอยจากสี่
แยกสระหนองโสน– 
บ้านนายวิเชียร)  

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖.00 เมตร  
ยาว ๗๕๓.00 เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  ๔,๕๑๘.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒,๓๙๗,๕๐๐ ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง/
อบจ.

นครราชสีมา 

๑๒4 โครงการก่อสร้างถนน 
หินคลุก.บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ ๘ (ซอยจาก
คลองส่งน้ าชลประทาน
สายล าพระเพลิง– นา
นายเวิ้น)  

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๔.00 เมตร  
ยาว ๖๖๖.00 เมตร หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น ๐.๑๕ เมตร 
หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๒,๖๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๘๒,๗๐๐ ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑๒5 โครงการก่อสร้าง ถนน 
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 9  (ซอย
บ้านนายร่วม) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  
ยาว  34.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
136.00  ตารางเมตร 

๗๗,๐๐๐  - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

126 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่  9       
( ซอยบ้านนางน้อย)     

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล.กว้าง  3.00 เมตร  
ยาว  40.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  120.00  ตารางเมตร 

6๒,๔๐๐  - - ความพึง
พอใจของ

ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑27 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9 (ซอย
บา้นนายอ านวย)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร  
ยาว 150.00 เมตร  หนา 0.15  
เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  450.00ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ  

23๗,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9  (ซอย
บ้านนายสว่าง รัตนา)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 3.00  เมตร  
ยาว ๖๐.00 เมตร  หนา  0.15 
เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 135.00 ตารางเมตร 

-  - ๗๒,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

129 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่  9  
(เลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่  9)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก  กว้าง  3.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร  หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
1,650.00 ตารางเมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 1๗๖,๓๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่  9 – หมู่
ที่ 5  (เลียบเหมืองน้ า
สาย 068 A – สาม
แยก)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร 
ยาว ๑,๑๕๐.๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 0.15 
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๔๕๐.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายระชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๖๕,๓๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

กองช่าง 



-๙6- 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1๓1 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่  9 – หมู่ที่ 
5  (เลียบเหมืองน้ าสาย 
068 จากสามแยก -  
ต้นตะคร้อโนนกระถิน)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว ๑,๑๕๐.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น 0.15 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓,๔๕๐.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๖๕,๓๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 
 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9   (ถนน
สายโรงงานเฟิสท์  
ช่วงที่ ๑)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 4.00  
เมตร  ยาว 370.00 
เมตร  หนา  0.15 เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,480.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๗๗๒,๖๐๐ 
 

 - 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9   (ถนน
สายโรงงานเฟิสท์ ช่วงที่ 
2)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 370.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,480.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๗๗๒,๖๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-97- 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

134 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9   (ถนน
สายโรงงานเฟิสท์ ช่วงที่ 
3)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 4.00  
เมตร ยาว 374.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,496.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

7๘๐,๙๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

135 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่9(ถนนสายราชสีมา 
– โชคชัย ถึง สามแยก
ดอนรามฟิชชิ่ง)   
 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 6.00  
เมตร ยาว 700.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๒,๒๒๙,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
ทางหลวง
ชนบท 

136 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่ 9   (จาก
สามแยกดอนรามฟิชชิ่ง 
– บ้านนายบัวผัน)   

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 6.00  
เมตร  ยาว ๔๑๔.00 
เมตร  หนา  0.15 เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๒,๔๘๔.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๑,๓๑๙,๕๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
ทางหลวง
ชนบท 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

137 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ 9   (ถนนสายจาก
บ้านนายบัวผัน – บ้าน
นายอนุรักษ)์   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 6.00  
เมตร  ยาว ๑๙๐.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๑๔๐.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๖๐๗,๒๐๐  - 
 

- 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
ทางหลวง
ชนบท 

138   โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ 9   (ถนนสายจาก
บ้านนายอนุรักษ์ – แยก
ต้นโพธิ์)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง 6.00  
เมตร  ยาว ๑๙๐.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๑๔๐.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๖๐๗,๒๐๐  - 
 

- 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
ทางหลวง
ชนบท 

139 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่  9   (ซอยจากนา
นายปริญญา   – ต าบล
โชคชัย)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว ๗๔๐.๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.15 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒,๒๒๐.00 ตารางเมตร 
และวางท่อ คสล. ขนาด  
๐.๔๐ เมตร จ านวน ๑ จุดๆ
ละ ๔ ท่อน พร้อมป้ายระชา
สัมพันธ์ฯ 

-  ๒๕๑,๑๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

140 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก  บ้านหนองไผ่
พัฒนา หมู่ที่ 9  (ถนน
เลียบคลองส่งน้ า
ชลประทานสายล าพระ
เพลิง ช่วงจากสะพาน
บ้านนางยวน – สะพาน
นานายทับ)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๕๕๐.๐๐  เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 0.
๑๕ เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๒,๒๐๐.00 ตาราง
เมตรพร้อมป้ายระชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๒๓๔,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง/กรม
ชลประทาน 

141 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ 
(ซอยจากบ้านนางละมัย 
– คลองส่งน้ า
ชลประทาน) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร ลกึ 
0.60 เมตร พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๕๐ ตาราง
เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๙๗๓,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

142 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ 
(ซอยจากบ้านนางสม
จิตร – บ้านนายแผ่ว) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร ลกึ 
0.60 เมตร พื้นที่ด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า ๘๒.๐๐ ตาราง
เมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๕๑๑,๔๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-100- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

143 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. บ้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๙ 
(ซอยจากบ้านนายมน     
มิ่มกระโทก – คลองส่ง
น้ าชลประทาน) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร 
ลึก 0.60 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑,๔๙๑,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

144 โครงการก่อสร้างถนน  
ดิน บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่9 (ซอยบ้านช่าง
โรจน์)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนดิน กว้าง ๓.00 เมตร  
ยาว ๘๑.00 เมตร  หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 0.๗๐ 
เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า    2๔๓.00 
ตารางเมตร 

๓๔,๐๐๐ 
 

 - 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  

145 โครงการก่อสร้างถนน  
หินคลุก บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่9 (ซอย
จากนานายเพื่อม –  สุด
นา)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนนหินคลุก  กว้าง ๓.๕0  
เมตร  ยาว ๒๕๙.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น  
0.๑๕ เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๙๐๖.๕0 ตารางเมตร 
และถมดิน กว้าง ๓.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
๐.๗๐ เมตร  

-  - 
 

๖๑,๕๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง  



-๑๐1- 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

146 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่9 (ซอยจากบ้าน
นายสนิท – บ้านนาย
กิตติวัฒน์)   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว   

ถนน คสล. กว้าง ๓.00  
เมตร ยาว ๓๔.00 เมตร  
หนา  0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
4,200.00 ตารางเมตร 

๕๓,๐๐๐ 
 

 - 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชากรมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง / 
ทางหลวง
ชนบท 

147 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองไผ่
พัฒนา  หมู่ที่  9   (ซอย
จากห้องแถวนายคล้าย 
–ที่นายซ้าย ผลกระโทก)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 
3.00 เมตร ยาว 
๑๖๗.๐๐  เมตร หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น  
0.๑5 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕๐๑.00 ตารางเมตร 

-  ๕๒,๖๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่
ที่  9   (ซอยบ้านนาง
วาสนา นอใหม่)  

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนดิน กว้าง 3.00 
เมตร ยาว ๑๐๖.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น  
0.5๐ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๓๑๘.00 ตารางเมตร 

-  ๓๑,๘๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-102- 
 

 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

149 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่
ที่  9   (ซอยจากไร่นาง
อ้อย – สวนแก้วมังกร)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนดิน กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๔๓๑.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น  
0.5๐ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๗๒๔.00 ตารางเมตร 

-  ๙๖,๙๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

150 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  หมู่
ที่  9   (ซอยบ้านนาย
อุดม)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนดิน กว้าง ๕.00 
เมตร ยาว ๑๕.๐๐  
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น ๔.๐๐ เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๗๕.00 ตารางเมตร 

-  ๔๕,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

151 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่  9   (ซอยบ้านนาย
อุดม)  

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐  
เมตร หนา 0.๑5 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๕๒๘.00 ตาราง
เมตร 

-  ๒๗๗,๖๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-103- 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

152 โครงการก่อสร้าง วางท่อ  
คสล.และก่อสร้างบ่อพัก
น้ า คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 (ถนนสายบ้านนาง
ประกอบ – คอกวัวนาย
เขียว) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน  ท าให้
ประชาชนสัญจรไป
มาได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

วางท่อ คสล.ขนาด Ø 
0.80 เมตร จ านวน 52 
ท่อน และก่อสร้างบ่อพัก
น้ า คสล. จ านวน 6 บ่อ 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
 

 2๕0,000 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

153 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากบ้าน
นางส ารวย – บ้านนายชู
ชาติ) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 800.00 ตาราง
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

41๙,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

154 โครงการก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง ผิวจราจร
ชนิด Cape Seal  บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10 (ถนน
สายจากบ้านนายบุญเกิด 
– บ้านนายประทีป) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้
มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
484.00 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
2,904.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑,๐๑๙,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-104- 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

155 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากไร่
นางส าราญ – บ้านนาย
เสงี่ยม) 

เพ่ือให้ประชาชน  
ได้มีถนนใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 
264.00 เมตร หนา
เฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,056.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑๑๓,๙๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

156 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10  
(ถนนสายกลางบ้าน ฝั่ง
ทิศเหนือ) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ า
ท่วมขังในฤดูฝน  
ท าให้ประชาชน
สัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 
0.50 เมตร ยาว 
489.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.60 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 244.50  ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๑,๕๑๘,๙๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

157 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.  บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที ่ ๑๐ (ถนน
สายกลางหมู่บ้าน ฝั่งทิศ
ใต)้ 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน  ท าให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 489.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 244.50 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 
 

๑,๕๑๘,๙๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้างถนน
หินคลุก บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 (ถนนสายนานาย
ปลั่ง – นานายสว่าง) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 200.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยไก่อนบดทับแน่น 
0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,000.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑๐๘,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

159 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากนา
นางลมุล –ไร่นายส าเริง) 
 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง 5.00 
เมตร  ยาว 1,500.00 
เมตร หนาเฉลี่ยก่อนบด
ทับแน่น 0.15 พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
7,500.00  ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓,๙๗๘,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-106- 
 

  

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๑60 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ผิวจราจร 
ชนิด Cape Seal บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10 (ซอย
จากทางแยก – บ้านนาย
บุญเกิด) 

เพ่ือให้ประชาชน  ได้มี
ถนนใช้ในการคมนาคม
ไดอ้ย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนลาดยาง กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 250.00 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  1,250.00 ตาราง
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๔๔๐,๕๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10 (ถนน
สายบ้านนายไพโรจน์ 
มาตรทะเล ฝั่งทิศ
ตะวันออก) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน  ท าให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
175.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑,๐๘๘,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า  คสล. บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ 10 (ถนน
สายบ้านนายไพโรจน์ 
มาตรทะเล ฝั่งทิศ
ตะวันตก) 

เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วม
ขังในฤดูฝน  ท าให้
ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า กว้าง 0.50 
เมตร ยาว 350.00 เมตร 
ลึก 0.60 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
175.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑,๐๘๘,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากบ้าน
นางส ารวย - บ้านนาย
สังวาล) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 
เมตร ยาว ๑๑๑.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๖๖๖.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๕๖,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากบ้าน
นายสังวาล – บ้านนาง
วรรณา) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 
เมตร ยาว ๑๕๘.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๙๔๘.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๕๐๕,๕๐๐  - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสา
เดียวใหม่พัฒนา  หมู่ที่ 
10 (ถนนสายจากบ้าน 
บ้านนางวรรณา – นา
นายปลั่ง) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 
 

ถนน คสล. กว้าง 6.00 
เมตร ยาว ๒๑๘.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๓๐๘.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๖๙๖,๒๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



 -108- 
 

 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

166 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐  
(ซอยบ้านนายธนู) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๒๐๕.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๘๒๐.00 ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - 4๒๙,๔00 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

167 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ ๑๐  
(ซอยจากประปาหมู่บ้าน 
– บ้านนายเสน่ห์) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีถนนส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๙๕.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
๓๘๐.00 ตารางเมตร
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

๒๐๐,๖๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

๑68 โครงการก่อสร้างลูก
ระนาด หมู่ที่ ๑๐  
(บริเวณถนนสายกลาง
หมู่บ้าน) 

เพ่ือเป็นการลด
อุบัติเหตุในท้องถนน 

กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว 
๕.๐๐ เมตร จ านวน ๓ 
จุด  

๕๔,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

169 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยบ้านนางเปรียว – สี่
แยก) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว ๒๙๕.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๘๘๕.00 ตารางเมตร 

-  ๙๒,๙๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

170 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากสามแยก – ไร่
นายสวิด) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว ๗๑๕.00 เมตร 
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๑๕ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒,๑๔๕.00 ตารางเมตร 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๒๒๘,๒๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

171 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยบ้านนายพูน – บ้าน
นายเดชา) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้มี
ถนนส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้อย่าง
สะดวก  รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๓.00 
เมตร ยาว ๘๒.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๒๔๖.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑๓๐,๙๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 



-110- 
 

 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

172 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยบ้านนายสม – สวน
นายแสบ) 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มถีนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๓.00 
เมตร ยาว ๓๕.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑๐๕.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๕๔๖,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

173 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากถนนสาย 
๒๓๑๐ – บ้านนางฉลวย) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๖.00 
เมตร ยาว -๕๐๗.00 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๓,๐๔๒.00 ตาราง
เมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑,๖๑๕,๒๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

174 โครงการก่อสร้างปรับปรุง
ท่อระบายน้ า คสล. บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ ๑๐ (บ้านนางอี้ยง) 

เพ่ือถนนมีทาง
ระบายน้ าที่
เพียงพอ ป้องกัน
ถนนช ารุดเสียหาย 

วางท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด  ๐.๖๐ เมตร 
จ านวน ๑ จุดๆละ ๑๑ 
ท่อน 

-  ๒๒,๐๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ถนนมีความ
แข็งแรงยาวนานขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

175 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดิน บ้านหนอง
เสาเดียวใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ ๑๐  (ซอยจาก
คลองส่งน้ าเก่า – 
นานายเหลือ) 
   

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน ดิน กว้าง ๖.00 เมตร ยาว 
๕๘๐.00 เมตร  หนาเฉลี่ยก่อน
บดทับแน่น 0.๖๐ เมตร  พ้ืนที่
ด าเนิน 
การไม่น้อยกว่า ๓,๔๘๐.00 
ตารางเมตรพร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๓๑๖,๒๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

176 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากนานาย
ปลั่ง – บ้านนานาง
ทองเลี่ยม) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๓.๕0 เมตร 
ยาว ๓๓๘.00 เมตร  หนาเฉลี่ย
ก่อนบดทับแน่น 0.15 เมตร  
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อยว่า 
๑,๑๘๓.00 ตารางเมตรพร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๑๒๗,๒๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

177 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากบ้านนาง
ค ารณ – นานาย
ปลั่ง) 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๕.00 เมตร 
ยาว ๑๙๓.00 เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๙๖๕.00 ตารางเมตร และ
ถมดิน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ยก่อน
บดทับแน่น ๐.๕๐ เมตร พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
   
   
   
   
   
   
         

 ๕๕๒,๐๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

178 โครงการก่อสร้าง
ถนน ดิน บ้านหนอง
เสาเดียวใหม่พัฒนา 
หมู่ที่ ๑๐ (ซอยบ้าน
นายชูชีพ – นานาง
เสงี่ยม) 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน ดิน กว้าง ๔.00 
เมตร ยาว ๖๐๐.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.๖๐ เมตร  พ้ืนที่ด าเนิน 
การไม่น้อยกว่า 
๒,๔๐๐.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๓๖๓,๐๐๐ 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากบ้านนาง
ส ารวย – นายชูชีพ) 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๓.๕0 
เมตร ยาว ๓๐๗.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๑,๐๗๔.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

- 
   
   
   
   
         

 ๕๖๑,๗๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากบ้านนาย
เจริญ – ฟาร์มไก่
นายสงัด) 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับ
ใช้ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว ๑๔๐.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๕๖๐.00 ตารางเมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

๓๔๔,๒๐๐   
   
   
   
   
   
         

 - - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

181 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก บ้าน
หนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยจากแยกฟาร์ม
ไก่ – นานางเสงี่ยม) 
 

เพ่ือให้ประชาชน 
ได้มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก  
รวดเร็ว 

ถนนหินคลุก กว้าง ๖.๐๐ 
เมตร ยาว ๕๖๕.00 เมตร  
หนาเฉลี่ยก่อนบดทับแน่น 
0.15 เมตร  พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยว่า 
๓,๓๙๐.00 ตารางเมตร
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ฯ 

-  ๓๕๙,๐๐๐ - 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 
 

กองช่าง 

182 โครงการ
บ ารุงรักษา  
ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 
   

เพ่ือบ ารุงรักษา 
ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์  ค่า
บ ารุงรักษา 
ปรับปรุงหรือ
ซ่อมแซมท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง   

ค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษา  
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ทรัพย์สิน เช่น ถนน คู 
คลอง ฝาย สระ 
สาธารณประโยชน์ และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 

500,000 
(๕๐๐,๐๐๐) 

 500,000 
 

500,000 
 
 
 

 

- มีถนน คู คลอง 
ฝาย สระ
สาธารณประโยชน์
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ 
อยู่ในสภาพที่
สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

กองช่าง 

183 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์  

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน ที่
เดือดร้อนและ
ประสบปัญหาภัย
แล้ง หรือเพลิงไหม้  
ในต าบลท่าอ่าง 

รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ จ านวน ๑ 
คัน 

2,๑๙0,000 
 
   
   

 - - ๑ คัน มีรถส าหรับ
ช่วยเหลือ
ประชาชน  

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

184 โครงการจัดซื้อ
รถบรรทุก
อเนกประสงค์     
เทท้ายติดเครนและ
กระเช้าไฟฟ้า    

ใช้ในการซ่อมไฟฟ้าใน
ต าบลท่าอ่าง 

รถบรรทุก
อเนกประสงค์       
เทท้าย ติดเครนและ
กระเช้า จ านวน ๑ 
คัน 

2,๕00,000 
 
   
   

 - - ๑ คัน มีรถส าหรับซ่อม
ไฟฟ้า 

ส านักงาน
ปลัด 

    35,750,40๐  38,293,35๐ 61,320,1๐๐    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่6 
ยุทธศาสตร์ที่  4.   การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่   2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งดวง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ทุกหมู่บ้านในเขต  
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน 

ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะริมถนนหรือ
จุดอันตรายทุกหมู่บ้าน        
ในเขต  อบต. 

1๕0,000 
 

 1๕0,000 
 

1๕0,000 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมดวง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ทุกหมู่บ้านในเขต  
อบต. 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในการ
คมนาคมในเวลา
กลางคืน 

ซ่อมแซมดวงโคมไฟฟ้า
สาธารณะที่เกิดการ
ช ารุดเสียหายทุก
หมู่บ้าน  ในเขต  อบต. 

50,000   50,000  50,000  ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่
ปลอดภัย 

กองช่าง 

๓ โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า ๓ เฟส บ้าน
หนองโสน หมู่ ๘ 

ประชาชนบ้านหนอง
โสน มีไฟฟ้าใช้เพียงพอ 

ขยายเขตไฟฟ้า ๓ เฟส 
บ้านหนองโสน หมู่ ๘ 

๘๐๐,๐๐๐  ๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

ประชาชนบ้าน
หนองโสนมีไฟฟ้าใช้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

๔ โครงการปรับปรุง
สถานที่จอดรถ 

เพ่ือให้พนักงาน อบต.
ท่าอ่าง และประชาชน
มาติดต่อราชการมี
สถานที่จอดรถเพียงพอ 

ปรับปรุงพื้นท่ีหน้าศาล
พระภูมิ  และปรับปรุง
ที่จอดรถเดิมให้
สามารถจอดรถได้ 

๔๐๐,๐๐๐  - - มีสถานที่จอดรถ มีสถานที่ส าหรับ
จอดรถเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
ชลประทาน บ้านหนอง
โสน หมู่ที่ 8    

เพ่ือให้ประชาชน   
ได้มีสะพานส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก   
กว้าง  3.00  เมตร ยาว  
7.00  เมตร   

-  - ๕๐๐,000  
 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง/
กรม

ชลประทาน 

6 โครงการก่อสร้างป้อม
ยามทางเข้าหมูบ่้าน
หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่๙ 

เพ่ือให้ประชาชนใช้
ในการรักษาความ
ปลอดภัย 

กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ 
เมตร หรือพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า ๙.๐๐ ตารางเมตร 

-  - ๘๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต มี
ความปลอดภัย
มากขึ้น 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้ง  
ปรับปรุง  ซ่อมแซม  
เสียงตามสายและหอ
กระจายข่าว 

เพ่ือ ติดตั้ง ปรับปรุง
ซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจาย
ข่าวให้สามารถใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง  
ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตาม
สายและหอกระจายข่าวทั้ง  
10 หมู่บ้าน 

๑๐0,000 
 

 ๑๐0,000 
 

100,000 
 

 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

มีระบบเสียงตาม
สายและหอ
กระจายข่าวที่
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
สะพานลอยข้ามถนน
บ้านหนองเสาเดียว 
(ถนนสาย 2310) 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการข้ามถนน 

สะพานลอย  จ านวน 1จุด -  - 8,000,000 
 

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ถนน 

กองช่าง /
กรมทาง
หลวง 

9 โครงการก่อสร้างหอถัง
สูง คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8  
(ประปา หมู่ที่ 8) 

เพ่ือให้ชาวบ้านหนอง
โสนมีน้ าประปาท่ี
สะอาดไว้ใช้ส าหรับ
บริโภค 

มีหอถังสูง คอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาด ความจุ 30 ลบ.
ม.(ประปาผิวดินขนาดใหญ่) 
ตามแบบแปลนทรัพยากรน้ า 

-  750,000 
 

- ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมี
น้ าประปาที่
สะอาดใว้ใช้
บริโภค 

กองช่าง / 
กรม

ทรัพยากร
น้ า 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

10 
   
   
   

โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ าใสคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองโสน หมู่ที่ 8 
(ประปา หมู่ที่8 ) 

เพ่ือให้ชาวบ้านหนอง
โสนมีน้ าประปาที่
สะอาดไว้ใช้ส าหรับ
บริโภค 

มีถังเก็บน้ าใสคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 
ความจุ 100 ลบ.ม.
(ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่) ตามแบบแปลน
ทรัพยากรน้ า 

-  650,000 
 

- ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ชาวบ้านหนอง
โสนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
น้ าประปาที่
สะอาดใว้ใช้
บริโภค 

กองช่าง / 
กรม

ทรัพยากร
น้ า 

๑๑ โครงการก่อสร้างระบบ
กรองน้ าผิวดินคอนกรีต
เสริมเหล็กบ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 8 (ประปาหมู่ที่ 8) 

เพ่ือให้ชาวบ้านหนอง
โสนมีน้ าประปาท่ี
สะอาดไว้ใช้ส าหรับ
บริโภค 

ขนาดก าลังผลิต10ลบ.
ม./1ชม.(ประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่)ตามแบบ
แปลนทรัพยากรน้ า 

-  1,000,000 
 

- ร้อยละของความ
พึงพอใจของ

ชาวบ้านหนอง
โสนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนมี
น้ าประปาที่
สะอาดใว้ใช้
บริโภค 

กองช่าง / 
กรม

ทรัพยากร
น้ า 

1๒ โครงการต่อเติมและ
ปรับปรุงรางน้ าบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมขังบริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

มีรางส าหรับรองรับน้ า
เวลาฝนตก 

- 
 

 ๑๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับความพึง

พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ าท่วมขัง
บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ส่วน
การศึกษาฯ 
(ศพด.อบต.) 

1๓ โครงการก่อสร้างสะพาน 
คสล. บ้านไร่ หมู่ที่ ๑ 
(สะพานข้ามคลองเสว) 

เพ่ือให้ประชาชน   ได้
มีสะพานส าหรับใช้ใน
การคมนาคมได้อย่าง
สะดวก   

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง3.00เมตร 
ยาว 7.00 เมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

-  ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- ความพึงพอใจ
ของประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๘๐ 

ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง/
กรม

ชลประทาน 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1๔ โครงการก่อสร้าง
สะพาน คสล. บ้านไร่ 
หมู่ที่ ๑ (สะพานข้าม
หนองเลอ) 

เพ่ือให้ประชาชน   
ได้มีสะพานส าหรับใช้
ในการคมนาคมได้
อย่างสะดวก   

สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก   กว้าง  ๕.00  
เมตร ยาว  ๑๐.00  
เมตร   

- 
 

 ๓,๕๐๐,๐๐๐ - ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชน
เดินทางสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๑๕ โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า ท่อเหลี่ยม 
คสล. บ้านไร่  หมู่ที่ ๑ 
(บริเวณถนนสายจาก
หนองเลอ – บ้านไร)่ 

เพ่ือให้น้ าสามารถ
ไหลผ่านถนนได้
สะดวกและป้องกัน
น้ ากัดเซาะถนน 

กว้าง ๑.๕๐ เมตร X 
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๓ 
แถวๆละ ๘ ท่อน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๖๐๐,๐๐๐ ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ถนนสามารถใช้
การได้นานขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน
กุดโบสถ์  หมู่ที่ ๒  

เพ่ือให้ประชาชนที่
สัญจรไปมา ทราบ
อาณาเขตหมู่บ้าน 

กว้าง ๗.๐๐ เมตร สูง 
๕.๐๐ เมตร 

- 
 

 ๒๕๐,๐๐๐ - กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

ประชาชนทราบ
อาณาเขตหมู่บ้าน 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้าง
อาคาร ศาลา
เอนกประสงค์ คสล. 
๑ ชั้น  บ้านท่าอ่าง  
หมู่ที่ ๑  (บริเวณล า
น้ ามูล) 

เพ่ือให้ประชาชน ได้
มีศาลาไว้พักผ่อน 

กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว 
๑๖.๐๐ เมตร พ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๘๐.๐๐ตารางเมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๕๐๐,๐๐๐ 
 

ศาลา
เอนกประสงค์ 
จ านวน ๑ หลัง 

ประชาชนมีที่
พักผ่อน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

18 โครงการจัดหากระจก
จราจร 

เพ่ือความปลอดภัย
ในการจราจรบริเวณ
ทางโค้งทางแยก 

กระจกจราจร ๒๐,๐๐๐ 
 

 - - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ๘๐ 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๑๙ โครงการก่อสร้าง ทาง
น้ าล้น คสล. สระ
หนองเสาเดียว หมู่ที่ 
๗ (สระน้ าหนองเสา
เดียว 

เพ่ือมีทางระบายน้ า
ในสระ 

กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว 
๓.๐๐ เมตร สูง พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
๖.๐๐ตารางเมตร 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์ฯ 

-  - ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

แก้ปัญหาการ
ระบายน้ า 

กองช่าง 

๒๐ โครงการถมดินสระ
น้ า (หนองตาสุข) 

เพ่ือมีพ้ืนที่ส าหรับใช้
ท าประโยชน์อื่น 

ถมสระน้ าหนองตาสุข -  ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

มีพ้ืนที่ใช้ท า
ประโยชน์อื่น 

กองช่าง 

    1,520,000  8,760,000 11,8๘๐,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   1.  การจัดการศึกษา 

1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและวันส าคัญ
ทางศาสนา 

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของ
ไทย   

เป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรม  
งานประเพณีต่าง ๆ 
 

80,000  
 

 80,000  
 

80,000  
  

กลุ่มเป้าหมายเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

ประชาชนได้ร่วมกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของไทย     

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงปลูก
ผักสวนครัวเลี้ยงปลาดุก
แก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  อบต.ท่าอ่าง 

- เพ่ือให้เด็กรู้จักการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่างเพียงพอ 
- เพ่ือให้เด็กเห็นคุณค่าของ
การปลูกผักสวนครัว เลี้ยง
ปลาดุก 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเห็นคุณค่า
ของการปลูกผัก 
สวนครัว  เลี้ยง   
ปลาดุก 

5,000 
 

 5,000 
 

5,000 
 

เด็กนักเรียนร่วม
กิจกรรม จ านวน 

๑๐๘ คน 

เด็กรู้จักการด ารงชีวิต
ประจ าวันอย่าง
เพียงพอ และเห็น
คุณค่าของการปลูกผัก
สวนครัว เลี้ยงปลาดุก 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณเ์รียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ในทุกๆด้านและ
ประสบการณ์ตรงให้กับเด็ก 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าอ่าง 

๒,000 
 

 ๒,000 
 

๒,000 
 

เด็กนักเรียนร่วม
กิจกรรม จ านวน 

๑๐๘ คน 

เด็กมีพัฒนาการการ
เรียนรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆ
ด้าน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการ 1 ห้อง 2  คน
ดี 

เพ่ือปลุกจิตส านักให้เด็กมี
คุณธรรมจริยธรรม 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าอ่าง 

1,200 
 

 1,200 
 

1,200 
 

เด็กนักเรียนร่วม
กิจกรรม จ านวน  

๑๐๘ คน 

เด็กมีจิตส านึกที่ดี ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

5 โครงการวัฒนธรรมไทย
สายใยชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทยใน
ชุมชน 

ชุมชนในต าบล 
ท่าอ่าง 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐  

ชุมชนมีการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยไว้ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรม 
และปลูกจิตส านักท่ีดี
ให้แก่เด็กปฐมวัย 

- เพ่ือจัดกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา ให้เด็กเห็นความ 
ส าคัญในวันส าคัญทางศาสนา 
- เพ่ือจัดกิจกรรมวันครู ให้
เด็กระลึกถึงพระคุณของครู 
และแสดงความกตัญญูกตเวที
ต่อครู 

เด็กร่วมท า
กิจกรรมวันส าคัญ
และพิธีการต่างๆ 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

เด็กนักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๑๐๘ 

คน 

เด็กเห็นความส าคัญ
ของวันส าคัญทาง
ศาสนา และพิธีการ 
ประเพณีต่างๆ 
เด็กมีจิตส านึกที่ดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

7 โครงการประกวด
มารยาทไทย/คัด
ลายมือ/วาดภาพ 

เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

เยาวชน 
ประชาชน ใน
ต าบลท่าอ่าง 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ได้อนุรักษ์ความเป็น
ไทยไว้ให้อยู่ในสังคม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

8 โครงการจัดหรือ
สนับสนุนงานประเพณี
ลอยกระทง 

เพ่ืออนุรักวัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้คงอยู่ 

จัดงานปีละ ๑ 
ครั้ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ประเพณีงานลอด
กระทงได้รับการ
อนุรักษ์ให้คงอยู่ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการสืบสาน
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ ต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีส่วนร่วมและเข้า
ร่วมงานประเพณีท้องถิ่น 

จัดงานปีละ ๑ 
ครั้ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนใน
พ้ืนที่เข้าร่วม

กิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

10 โครงการประเพณีแห่
เทียนเนื่องในวัน
เข้าพรรษา 

เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนมีส่วน
ร่วมและเข้าร่วมงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการสืบ
สานงานประเพณี
ท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

11 โครงการจัดงานวิ่งรับคบ
ไฟและร่วมเฉลิมฉลองชัย
ชนะท่านท้าวสุรนารี
อ าเภอโชคชัย 

เพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมงาน
ประจ าปีของอ าเภอ
โชคชัย 

ปีละ ๑ ครั้ง ๔๐,๐๐๐ 
(๓๐,๐๐๐) 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมีความพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

วัฒนธรรมงาน
ประจ าปีของอ าเภอ
โชคชัยได้รับการ
อนุรักษ์และสืบสาน
ให้คงอยู่ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

12 โครงการจัดงานวันส าคัญ
แห่งชาติสายใยสาย
สัมพันธ์วันแม่ของหนู 

เพ่ือให้เด็กได้แสดง
ความกตัญญูต่อมารดา
และท ากิจกรรมกลุ่ม
ร่วมกัน 

ปีละ ๑ ครั้ง ๒๐,๐๐๐ 
(๒๐,๐๐๐) 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมายมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ 

เด็กเกิดความอบอุ่น
และเกิดสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อครอบครัวและ
เพ่ือนๆ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

13 โครงการกิจกรรมงานวัน
ส าคัญแห่งชาติถวายพวง
มาลา เนื่องในวันปิยะ
มหาราช 

เพ่ือให้ประชาชนทุกคน
ได้ระลึกถึงคุณงาม
ความดีของรัชกาลที่ ๕ 

ปีละ ๑ ครั้ง ๒,๐๐๐ 
(๒,๐๐๐) 

 ๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ประชาชนทุกคนได้
ระลึกถึงคุณงามความ
ดีของรัชกาลที่ ๕ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

14 โครงการจัดงานวัน
พ่อ 

เพ่ือกระตุ้นให้ลูกหลานได้
ตระหนักถึงพระคุณของพ่อ
บังเกิดเกล้าและพ่อหลวง
ของแผ่นดินไทย รวมทั้งได้มี
ส่วนร่วมกับชุมชนในการจัด
กิจกรรมที่มีจุดประสงค์
เดียวกัน 

ประชาชนในต าบล   
ท่าอ่าง 

๒๐,๐๐๐ 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ 

ลูกหลานมีจิตส านึก
ทีดี่ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๑๕ โครงการจัดงานวัน 
รัฐพิธีวันพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

เพ่ือเป็นการเผยแพร่พระ
เกียรติคุณและน้อมส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณที่
พระองค์ทรงมีต่อชาวไทย 

ปีละ ๑ ครั้ง 2๐,๐๐๐  2๐,๐๐๐ 2๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๗๐ 

ประชาชนทุกคนได้
ร าลึกถึงคุณงาม
ความดีของพ่อขุน
รามค าแหงมหาราช 

ส านักงาน
ปลัด  

460,200  460,200 460,200  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่  1.   การจัดการศึกษา 

1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุน
อาหารเสริม (นม)  
ให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ จ านวน ๓ 
โรงเรียน  และเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๑ 
ศูนย ์

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกาย  และสติปัญญา
ของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน 
ในเขตรับผิดชอบ เด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าอ่าง 

อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้แก่
ทุกโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ  

900,000  
(๗๖๔,๒๖๐) 

 900,000   900,000   เด็กนักเรียน
ทั้ง ๓ 

โรงเรียน และ
เด็ก ศพด. มี
นมดื่มทุกคน 

เด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบและเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีพัฒนาการทาง
ร่างกายและ
สติปัญญาที่ดี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน  
ให้แก่โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ จ านวน ๓ 
โรงเรียน 

เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกาย  และสติปัญญา
ของเด็กนักเรียนทุกโรงเรียน 
ในเขตรับผิดชอบ 

อุดหนุนเงิน
งบประมาณให้แก่
ทุกโรงเรียนในเขต
รับผิดชอบ  

1,๘๐๐,000    
(๑,๑๔๘,๐๐๐) 

 1,8๐๐,000     1,800,000     อุดหนุน
โรงเรียนทั้ง ๓ 

โรงเรียน 

เด็กนักเรียนทุก
โรงเรียนในเขต
รับผิดชอบมี
พัฒนาการทาง
ร่างกายและ
สติปัญญาที่ดี 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๓ โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน ให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการทางร่างกาย  
และสติปัญญาของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดหาอาหารกลางวัน  
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

605,000 
(๖๐๔,๘๐๐) 

 605,000 
 

605,000 
 

เด็ก ศพด.มี
อาหาร
กลางวัน

รับประทาน 

เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กพัฒนาการทาง
ร่างกายและ
สติปัญญาที่ดี 

ส่วน
การศึกษาฯ 

๔ โครงการจัดสนับสนุน
ศูนย์ซ่อมสร้างประจ า
ต าบล  
(วิทยาลัยเทคนิคสุร
นารี) 

เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านช่างให้แก่
ศูนย์ซ่อมสร้างประจ า
ต าบล 

สนับสนุน
งบประมาณให้แก่
วิทยาลัยเทคนิคสุร
นารี 

30,000    30,000   30,000   ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

ศูนย์ซ่อมสร้าง
ประจ าต าบล
สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงาน
ปลัด 

วิทยาลัย 
เทคนิคสุร

นารี 
๕ โครงการเสริมสร้าง

พัฒนาการและเสริม
ทักษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

- เพ่ือให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก
การเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วย
ตนเอง 
- เพ่ือให้เด็กเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน 
- เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าอ่าง 

๓0,000 
(๒๕,๐๐๐) 

 ๓0,000 
 

๓0,000 
 

นักเรียน 
จ านวน ๑๐๘ 
คน ได้มีการ
ฝึกทักทะ 

เด็กมีประสบการณ์ 
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๖ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.ท่าอ่าง 

- เพ่ือให้ครูและ
ผู้ปกครองทราบปัญหา
ของเด็ก และการหา
แนวทางแก้ไข 
- เพื่อให้คร ูผู้ปกครอง
และเด็ก มีความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อกัน 
- เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ท่าอ่าง 

2,000 
 

 2,000 
 

2,000 
 
 
 
 

 

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของเด็ก 
ผู้ปกครอง ครู 

มี
ความสัมพันธ์

ที่ด ี

ครูและผู้ปกครอง
ทราบปัญหาของ
เด็ก พร้อมหาแนว
ทางแก้ไข และ  มี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน  เด็กมี
พัฒนาการที่ดีและ
เหมาะสมตามวัย  

ส่วน
การศึกษาฯ 

๗ โครงการปรับปรุงสนาม
เด็กเล่น 

เพ่ือให้เด็กมีสนามเด็ก
เล่นที่ปลอดภัยและ
สวยงาม 

ปรับปรุงสนามเด็ก
เล็ก 

๓๐,๐๐๐ 
 

 - - มีสนามเด็ก
เล่น จ านวน ๑ 

แห่ง 

เด็กมีสนามเด็กเล่น
ที่ปลอดภัยและ
สวยงาม 

ส่วน
การศึกษาฯ 

    3,3๙7,000  3,367,000 3,367,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   1.  การจัดการศึกษา 

1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผดิชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพและสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับเด็กปฐมวัย
(มอบอนุบัตรเด็ก) 

เพ่ือให้เด็กเห็นความส าคัญ
ของการเรียนรู้ในระดับ
อนุบาล  เด็กมีความ
สามัคคีระหว่างน้องกับพ่ี  
เด็กสานสัมพันธ์ที่ดี  
ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง 
และเด็ก 

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ท่าอ่าง 

30,000 
(๒๕,๐๐๐) 

 30,000 
 

30,000 
 
 
 
 

สร้างขวัญ
ก าลังใจให้
เด็กไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

๘๐ 

เด็กเห็น
ความส าคัญของ
การเรียนรู้ใน
ระดับอนุบาล  ครู 
ผู้ปกครอง และ
เด็ก มีสาน
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 งานปรับปรุงทาสีอาคาร
และห้องน้ าและรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าอ่าง 
ทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือให้มีอาคารเรียน 
ห้องน้ าและรั้ว มีสีสัน
สวยงาม สะอาด เรียบร้อย 

ทาสี ทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- 
 

 100,000 - จ านวน ๑ 
หลัง 

มีอาคารที่สะอาด 
สวยน่าเรียนขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

    30,000  130,000 30,000    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   2.   การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รบัผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการจัดหาเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ทุกหมู่บ้านในเขต  อบต. 3,000,000 
 

 3,000,000 3,000,000 จ านวน 
ผู้สูงอายุ ผู้

พิการ จ านวน
๕๔๕ คน 

ประชาชน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 

เพ่ือช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง 

ทุกหมู่บ้านในเขต  อบต. ๗0,000  
(๗๐,๐๐๐) 

 ๗0,000  
  

๗0,000  
 

จ านวน ๗๐ 
ครัวเรือน 

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและผู้
ไร้ที่พ่ึงได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด 

3 โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

เพ่ือสนับสนุนกิจกรรม
การแสดงของเด็ก
ปฐมวัยและเด็ก
นักเรียนในพื้นที่บริการ 

ทุกโรงเรียนในเขต  
อบต.  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต. ท่าอ่าง 

40,000   
(๔๐,๐๐๐) 

 40,000   
 

40,000   
 

เด็กมีความพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

เด็กได้มีโอกาส
แสดงออกได้รับ
ความสนุกสนาน
จากกิจกรรมที่จัด
ขึ้น 

ส่วน
การศึกษาฯ 

4 โครงการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ด ี

ผู้สูงอายุ ตั้งแต่  60  ปี
ขึ้นไปได้รับการดูแลทุก
คน 

30,000   
 

 30,000   
 

30,000   
 

ร้อยละของ
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพดี 

ผู้สูงอายุมีสุขภาพ
ที่ด ี

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดวา่ 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

5 โครงการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยหนาว 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาด
แคลน  เสื้อผ้า และ
เครื่องป้องกันความ
หนาว 

แจกจ่ายผ้าห่มและ
เครื่องกันหนาวแก่
ผู้ประสบภัยหนาว 

100,000  
(๑๐๐,๐๐๐) 

 100,000  
  

100,000  
 

ร้อยละของ
ผู้ประสบภัยหนาว

ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยหนาว
ได้รับผ้าห่มและ
เครื่องกันหนาวได้
ส าหรับป้องกันความ
หนาวอย่างเพียงพอ 

ส านักงาน
ปลัด 

6 โครงการซ่อมแซมบ้าน
คนจนและบ้านผู้สูงอายุ 

เพ่ือซ่อมแซมบ้านเรือน
ผู้ยากจนและผู้สูงอายุ  
ที่ประสบภัยพิบัติ หรือ
บ้านเรือนที่ช ารุดเกิน
ความสามารถของผู้
ยากจนในเขต อบต. 
ท่าอ่าง 

บ้านเรือนผู้ยากจน 
และผู้สูงอายุ  ที่เกิด
การช ารุดเสียหายใน
เขต  อบต.ท่าอ่าง 

๑๐0,000  
(๕๐,๐๐๐) 

 ๑๐0,000   ๑๐0,000   ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน
เกี่ยวกับ ที่อยู่อาศัย
ของประชาชนได้ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างบ้าน
เพ่ือผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ และผู้ยากจน   

เพ่ือก่อสร้าง ที่อยู่
อาศัยให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  
หรือยากจน 

- เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

- เพ่ือจ้างแรงงาน
ด าเนินการก่อสร้าง 

๑30,000 
(๑๒๐,๐๐๐) 

 ๑30,000 
 

๑30,000 
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
หรือยากจน มีบ้าน
เป็นของตนเอง 

กองช่าง 

8 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเด็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
ท่าอ่าง 

เพ่ือปฐมนิเทศเด็กและ
ผู้ปกครองเด็ก ชี้แจง
เกี่ยวกับศูนย์เด็ก 

ผู้ปกครองเด็ก 5,000 
(๕,๐๐๐) 

 

 5,000 
 

5,000 
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

 ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแล
เด็ก  มีความเข้าใจ
การด าเนินงาน
เหมือนกัน 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

9 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็ก
วัยรุ่นได้มีความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการ
มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร 

เด็ก เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
ผู้บริหารการศึกษา ครู ผู้น า
ชุมชน ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

30,000  
 

 30,000  
  

30,000  
  

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันต่อการมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร 

ส านักงาน
ปลัด 

10 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพ่ือให้ทุกคนรับรู้ถึงโทษ
ทัณฑ์และความคุ้มครองทาง
กฎหมายพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแก่ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
ผู้น าชุมชน สมาชิก
ครอบครัว ประชาชนทั่วไป 

30,000  
 

 30,000  
  

30,000  
. 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

ผู้บริหารมีความรู้
ความเข้าใจและ
เห็นความส าคัญ
ของปัญหา พร้อม
ให้การส่งเสริมการ
แก้ไขปัญหา 

ส านักงาน
ปลัด   

11 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
เข้มแข็ง 

เพ่ือสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

สมาชิกครอบครัว
ประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก 

30,000  
  

 30,000  
 

30,000  
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 

สมาชิกครอบครัว
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
หน้าที่ 

ส านักงาน
ปลัด   

12 โครงการสนับสนุน
ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติผู้ป่วยเอดส์
และผู้ติดเชื้อ HIV 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
และผู้ติดเชื้อ HIV 

สนับสนุนงบประมาณให้
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติผู้ป่วย
เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV 

10,000  
  

 10,000  
  

10,000  
  

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ผู้ป่วยเอดส์และผู้
ติดเชื้อได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ส านักงาน
ปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

13 โครงการจัดท าสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ให้คนพิการเข้าถึงได้ 

เพ่ือจัดท าสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับ
คนพิการที่เข้ามาใช้
บริการ 

เป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าสิ่งอ านวยความ
สะดวกขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับคนพิการได้แก่  
ทางลาด,  ห้องน้ า,  ที่
จอดรถ,  ป้าย
สัญลักษณ์ และบริการ
ข้อมูล 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 
 

 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

คนพิการได้รับความ
สะดวกในการมาใช้
บริการ 

กองช่าง 

14 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือส่งเสริมความรู้
และประสบการณ์แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และประสบการณ์
ใหม่ๆ 

150,000 
(๗๐,๐๐๐) 

 

 150,000 
 

150,000 
 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ผู้สูงอายุได้รับความรู้
และประสบการณ์
ใหม่ๆ มาด ารงชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

15 โครงการวันผู้สูงอายุ
แห่งชาติ 

เพ่ือรักษาขนมธรรม
เนียมประเพณีให้
ความส าคัญและสร้าง
ขวัญก าลังใจแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ  ๔๗๐ คน ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

   
ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามใน
สังคมไทยให้คงอยู่
ตลอดไป  ครอบครัวใน
ต าบลได้รับความอบอุ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

16 โครงการตรวจเยี่ยม
และส่งเสริมสุขภาพ
ผู้พิการ  ทุพพลภาพ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือให้ผู้พิการ ทุพพล
ภาพ ผู้ด้อยโอกาส  มี
ความรู้ในการดูแล
สุขภาพใน
ชีวิตประจ าวัน 

ผู้พิการ  ทุพพลภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส ในพ้ืนที่
ต าบลท่าอ่าง  จ านวน 
๕๐ คน 

๓๐,๐๐๐ 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 
 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๗๐ 

ผู้พิการ ทุพพลภาพ  
ผู้ด้อยโอกาสมีความรู้
ในการดูแลสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตที่ดี 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

17 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ อสม. 
และ กลุ่มสตรี แม่บ้าน 
ในเขตต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือส่งเสริมความรู้และ
ประสบการณ์แก่ อสม. 
และแม่บ้าน 

อสม. แม่บ้าน ได้รับ
ความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 
 

 ๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

อสม. แม่บ้าน 
ได้รับความรู้ และ 
ประสบการณ์ใหม่ๆ 
มาใช้ในชีวิต 

ส านักงาน
ปลัด 

18 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัว 

เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่
น่าสนใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

ครอบครัวในเขต
ต าบลท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐ 
 
 
 
 

 ๓๐,๐๐๐ 
 

๓๐,๐๐๐ 
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ครอบครัวในเขต
ต าบลท่าอ่างมี
ความเข้มแข็ง 

ส านักงาน
ปลัด 

19 โครงการเสริมสร้าง
สมรรถนะการ
ประสานงานเพ่ือระดับ
ทรัพยากรส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์ป้องกันแก้ไข
ปัญหาเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ในกลุ่มวัยรุ่น 

เพ่ือสร้างกระแสสังคม
ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเอดส์และ
การตั้งครรภ์ในกลุ่ม
วัยรุ่น 

ผู้น าชุมชน ผู้บริหาร
สถานศึกษา กลุ่มผู้น า
สตรีแม่บ้าน และ อส
ม.ครอบครัววัยรุ่นใน
พ้ืนที่ต าบลท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครอบครัว
วัยรุ่นในพ้ืนที่

เข้าร่วม
กิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๒๐ 

ครอบครัวในพ้ืนที่
ต าบลท่าอ่างได้
เรียนรู้อนามัยเจริญ
พันธ์วัยรุ่น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



-133- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

20 โครงการเพิ่มทักษะการ
พูดคุยของพ่อแม่/
ผู้ปกครองกับลูกและ
วัยรุ่นที่อาศัยใน
ครอบครัวเรื่องส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

เพ่ือให้พ่อแม/่
ผู้ปกครองมีทักษะ
พูดคุยเรื่องส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธุ์เพ่ือ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กับลูกและวัยรุ่นที่
อาศัยในครอบครัว 

ครอบครัววัยรุ่นใน
พ้ืนที่ต าบลท่าอ่าง 

๒๕,๐๐๐  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ครอบครัว
วัยรุ่นในพ้ืนที่

เข้าร่วม
กิจกรรมไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ครอบครัวมีการ
พูดคุยกับลูก
มากกว่าร้อยละ 
๘๐ 

ส านักงานปลัด 

21 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสภาเยาวชน
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอ่าง ในการจัด
รณรงค์ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธุ์วัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสภาเยาวชน 

เยาวชนในเขตต าบล
ท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของเยาวชนไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๗๐ 
 
 

เยาวชนมี
ศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ 

ส านักงานปลัด 

22 โครงการฝึกอบรม
ป้องกันเด็กจมน้ า 

เพ่ือเป็นการป้องกัน
การจมน้ าในเด็กและ
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ เมื่อมี
อุบัติเหตุทางน้ า 

เด็ก และ เยาวชน 
อายุระหว่าง ๖ – ๑๒ 
ปี  ในต าบลท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

 

เด็กและเยาวชน
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้เมื่อเกิด
อุบัติเหตุทางน้ า 

ส านักงาน
ปลัด/รพ.สต.

ท่าอ่าง 

4,250,000  4,25๐,000 4,250,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   3.  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาประชาชนประจ า
ต าบลและจัดแข่งขันกีฬา 
อบต.สัมพันธ์ 

เพ่ือเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
ในการเล่นกีฬา  
กระตุ้นการเล่นกีฬาใน
หมู่เยาวชน เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
หมู่ประชาชน 

จัดการแข่งขันกีฬา
ประจ าต าบล เช่น 
ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
ตระกร้อฯลฯเพื่อให้
ประชาชนในต าบลได้
มีโอกาสร่วมแข่งขัน 

1๐0,000  
(๑๐๐,๐๐๐) 

 1๐0,000   1๐0,000   ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง  สามารถ
กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัว
ในการออกก าลังกาย  
สร้างความสัมพันธ์อันดีใน
หมู่ประชาชน นักกีฬาได้มี
โอกาสแสดงความสามารถ 

ส่วน
การศึกษาฯ 

2 โครงการคนท่าอ่างไร้พุง
ด้วยการออกก าลังกาย 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชน  
เยาวชน และเด็ก เห็น
ความส าคัญของการ
ออกก าลังกาย 

ประชาชนในเขต
ต าบล  
ท่าอ่าง ทุกหมู่บ้าน 

20,000 
 

 20,000 
 

20,000 
 

ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชน ในเขตต าบล 
ท่าอ่างมีสุขภาพร่างกาย  
ที่แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 

3 โครงการส่งเสริมการฝึก
ทักษะและพัฒนาการเด็ก
ให้มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงตามศักยภาพ
และเหมาะสมกับวัย 

เพ่ือให้เด็กได้รู้จักการ
ออกก าลังกาย และมี
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ออกก าลังกาย
ทุกคน 

20,000 
(๑๕,๐๐๐) 

 20,000 
 

20,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน ๑๐๘ 
คน มีสุขภาพ

ร่างกาย
แข็งแรง 

เด็กๆได้ออกก าลังกายและ
มีสุขภาพที่แข็งแรง 

ส่วน
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการเสริมสร้าง
สุขภาพ                   
ด้วยการเต้นแอโร
บิค 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน
ออกก าลังกายเสริมสร้าง
สุขภาพ ให้แข็งแรง 

จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน  500  
คน 

30,000   
 

 30,000   30,000   ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายมี
สุขภาพแข็งแรง 

ประชาชนมีสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่วนการศึกษา
ฯ 

5 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาบ้านกุด
โบสถ์  หมู่  2  

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่  2  
ได้มีสนามกีฬาในการออก
ก าลังกาย 

สนามกีฬาตะกร้อ
คอนกรีต พร้อมเสาตา
ข่าย  จ านวน  1  
สนาม 

-  30,000 
 

- มีสนามกีฬา 
จ านวน ๑ 

สนาม 

ประชาชนมีสถานที่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬาประจ า
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบล 
ท่าอ่างได้ใช้เป็นสนามใน
การออกก าลังกายและใช้
เป็นสถานที่ในการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล 

ก่อสร้างสนามกีฬา
อเนกประสงค์  พร้อม
อุปกรณ์   บริเวณท่ี
สาธารณประโยชน์ 
โคกหนองเสาเดียว 

- 
 

 24,000,000 
 
 

- 
 
 
 
 

มีสนามกีฬา
ประจ าต าบล 
จ านวน ๑ 

สนาม 

ประชาชนมีสถานที่
ในการจัดแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล
และมีสถานที่ออก
ก าลังกาย 

ส านักงาน
ปลัด/กรมพล

ศึกษา 

7 โครงการก่อสร้าง
สวนสุขภาพ 

เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีสถานที่
ออกก าลังกายส าหรับ
ผู้สูงอายุ และประชาชน
ทั่วไป 

ก่อสร้างสวนสุขภาพ  
จ านวน  ๑  แห่ง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑00,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุ ประชาชน
ทั่วไป มีสถานที่
ออกก าลังกาย 

กองช่าง 

8 โครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬา 

เพ่ือซื้ออุปกรณ์กีฬา
ส าหรับแจกเยาวชนให้แต่
ละหมู่บ้านในเขตต าบล  
ท่าอ่างใช้ออกก าลังกาย
และเด็กในศูนย์เด็กเล็ก 

10  หมู่บ้าน/1  ศูนย์ 100,000 
(๖๐,๐๐๐) 

 100,000 
 

100,000 
 

เยาวชนมี
อุปกรณ์ในการ

เล่นกีฬา 

เยาวชนในต าบล 
และเด็กศูนย์เด็ก
เล็กอบต. ท่าอ่าง  
มีอุปกรณ์กีฬาเล่น 

ส่วนการศึกษา
ฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๙ โครงการติดตั้งไฟ
สปอร์ตไลต์ ที่สนาม
กีฬาบ้านไร่ หมู่ที่ 1 
บ้านหนองโสน หมู่ ๘ 

เพ่ือจัดหาสปอรตไลต์ 
ไว้บริเวณสนามกีฬา 

ไฟสปอร์ตไลต์   -  100,000 
 

- ประชาชนหมู่ที่ ๑ 
และหมู่ท่ี ๘ มี

ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่1 หมู่๘ ได้มี
สนามกีฬาในการออก
ก าลังกาย ช่วงเวลา
เย็น 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่สนามกีฬากลาง
หมู่บ้าน (ศาลเจ้าที่) 
บ้านไร่ หมู่ที่ 1 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รั้ว ขนาด ยาว 
161.50 เมตร  สูง 
1.50 เมตร 

-  406,700 
 

- ประชาชนหมู่ที่ ๑ 
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สนามกีฬาที่เป็น
สัดส่วนไว้ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ที่สนามกีฬาหนองตา
สา บ้านไร่ หมู่ที่ 1 

เพ่ือก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

รั้ว ขนาด ยาว 
240.00 เมตร  สูง 
1.50 เมตร 

- 
 
 

 - 603,000 
 

ประชาชนหมู่ที่ ๑ 
มีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สนามกีฬาที่เป็น
สัดส่วนไว้ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

12 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกก าลังกาย 

จัดซื้อเครื่องออกก าลัง
กาย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เครื่องออกก าลังกาย 

๒๐๐,๐๐๐ 
(๑๐๐,๐๐๐) 

 

 - - ประชาชนมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนสุขภาพดี ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 



-137- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1๓ โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล บ้าน
ดอนพราหมณ์ หมู่ที่ 
๕ (ศูนย์สาธิตฯหิน
ทราย) 
 

เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน ได้ใช้เป็น
สนามในการออก
ก าลังกายและใช้เป็น
สถานที่ในการแข่งขัน
กีฬาประจ าต าบล 

ลาน คสล. กว้าง 
๓๔.๐๐ เมตร ยาว 
๔๓.๐๐ เมตร หนา 
๐.๑๐ เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๑,๔๖๒.๐๐ 
เมตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธฺฯ  

-  ๖๔๖,๓๐๐ - ประชาชนมีสนาม
ส าหรับออกก าลัง

กาย 

ประชาชนสุขภาพดี กองช่าง 

1๔ โครงการมหกรรม
กีฬาเพ่ือมวลชนแชล
เลนจ์เดย์  

เพ่ือปลูกฝังให้
ประชาชนรักการออก
ก าลังกายและเล่น
กีฬา 

ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลท่าอ่าง 

๕,๐๐๐  ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลท่าอ่าง ร้อย

ละไม่น้อยกว่า 
๖๐ ได้ออกก าลัง

กาย 

ประชาชนได้พัฒนา
ทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา 

ส านักงาน
ปลัด 

575,000  25,558,000 978,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ า 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพ่ือเป็นการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ 
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ช่วงเทศกาล 

50,000 
(๔๐,๐๐๐) 

 
 

 50,000 
 
 

50,000 
 
 
 

จัดกิจกรรม
ร่วมกับส่วน

ราชการอ่ืน ๒ 
ครั้ง/ปี 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการแจ้ง
เหตุ 

ส านักงาน
ปลัด   

2 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพ 
การบริการ 

เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริการ สามารถ
ให้บริการและให้ความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว 

ผู้น าหมู่บ้าน  
ทั้ง 10 หมู่บ้าน 

20,000 
 
 

 20,000 
 
 

20,000 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

การบริการด้าน
ต่างๆมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด   

๓ โครงการชุมชน
ปลอดภัยด้านอุบัติภัย
และความปลอดภัย
ทางถนน 

เพ่ือลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุและบาดเจ็บทาง
ถนน 

ประชาชนต าบลท่าอ่าง ๕๐,๐๐๐  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชน ชุมชน 
มีความร่วมในการ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 

ส านักงาน
ปลัด 

120,000  120,000 120,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5.   สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   5.    การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคระบาด  และโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของ 
                                   ประชาชน 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันและควบคุม 
การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆเช่น 
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน, 
พ่นหมอกควันเพ่ือก าจัด
ยุงใส่ทรายอะเบท เพ่ือ
ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ทุก
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

๑๐0,000    ๑๐๐,000   ๑๐0,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

สามารถป้องกันโรค
ไข้เลือดออกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด   

2 โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
พิษสุนัขบ้า 

ด าเนินกิจกรรมต่างๆเช่น
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า ฉีดยาคุมก าเนิด
ให้แก่สุนัขและแมว ทุก
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

60,000  
(๕๐,๐๐๐) 

 60,000   60,000   ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

สามารถป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการอุดหนุน
สาธารณสุขหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

เพ่ือสนับสนุนกิจการการ
สาธารณสุขหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในเขต  อบต. 

สาธารณสุขหมู่บ้านใน
เขต อบต. 

๑๕0,000 
(๑๕๐,๐๐๐) 

 ๑๕0,000  ๑๕0,000  ความพึงพอใจ
ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๐ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการการ
สาธารณสุขของ
หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุน 
ระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
ระดับต าบล 
 

เพ่ือให้การบริหารงาน
ระบบหลักประกัน
สุขภาพมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

เป็นค่าใช้จ่ายเงิน
สมทบกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับต าบล 

๘0,000 
(๘๐,๐๐๐) 

 ๘0,000 
 

80,000 
 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

การบริหารงานระบบ
หลักประกันสุขภาพมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักงานปลัด   

5 โครงการดูแลแม่และ
เด็กก่อนและหลังคลอด 

เพ่ือส่งเสริมและดูแล
สุขภาพแม่และเด็กให้มี
สุขภาพที่ดี 

แม่(หญิงหลังคลอด)
และเด็ก (ทารกแรก
เกิด) ในเขตต าบล   
ท่าอ่าง 

20,000 
 

 20,000 
. 

20,000 
 

ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายไม่น้อย

กว่าร้อยละ 

แม่และเด็กมีสุขภาพ
ที่ดี 

ส านักงานปลัด   

6 โครงการพัฒนาโรงฆ่า
สัตว์และการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ โดยจัดสร้าง
โรงฆ่าสัตว์เล็ก(สุกร) 

เพ่ือด าเนินการควบคุม
การฆ่าสัตว์ให้ถูกต้อง
และมาตรฐาน 

จ านวน ๑ แห่ง -  ๔๐๐,๐๐๐ 
 
 

- โรงฆ่าสัตว์ จ านวน ๑ 
แห่ง 

มีสถานที่
ประกอบการฆ่าสัตว์ 

ส านักงานปลัด 
/ สนง.ปศุสัตว์ 
อ าเภอโชคชัย 

7 โครงการพัฒนาโรงฆ่า
สัตว์และการจ าหน่าย
เนื้อสัตว์ โดยสนับสนุน
การด าเนินงานเขียง
สะอาด 

เพ่ือควบคุมการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ให้ถูก
สุขลักษณะ 

หมู่บ้านละ ๑ แห่ง - 
 

 ๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

มีโรงฆ่าสัตว์และการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่

ถูกสุขลักษณะ 

ควบคุมการฆ่าสัตว์ให้
ถูกสุขลักษณะ 

ส านักงานปลัด 
/ สนง.ปศุสัตว์ 
อ าเภอโชคชัย 

8 โครงการสร้างพ้ืนที่
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
โดยขึ้นทะเบียนสุนัขให้
ได้ ๑๐๐ % 

เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบลท่า
อ่างเป็นพ้ืนที่ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

สุนัขในต าบลท่าอ่าง - 
 

 ๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
 

ขึ้นทะเบียนสุนัข
๑๐๐% 

สุนัขทุกตัวได้ขึ้น
ทะเบียน 

ส านักงานปลัด 
/ สนง.ปศุสัตว์ 
อ าเภอโชคชัย 



-141- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

9 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า โดย
ควบคุมประชากรสุนัข
เพ่ิมข้ึนไม่เกินร้อยละ ๕ 
ต่อปี 

เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบล 
ท่าอ่างเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขในต าบลท่าอ่าง - 
 

 ๔๐,๐๐๐ 
 

๔๐,๐๐๐ 
 

ควบคุมจ านวน
ประชากรสุนัขไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๕  

ควบคุมประชากร
สุนัขในต าบล 

ส านักงานปลัด 
/ สนง.ปศุสัตว์ 
อ าเภอโชคชัย 

๑0 โครงการสร้างพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า โดยท า
หมันสุนัข  แมว ร้อยละ 
๕ ต่อปี 

เพ่ือให้พ้ืนที่ต าบล    
ท่าอ่างเป็นพื้นที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า 

สุนัขในต าบลท่าอ่าง - 
 

 ๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ 
 

จ านวนประชากร
สุนัขลดลงไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๕ 

ลดประชากรสุนัข
ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ ต่อปี 

ส านักงานปลัด 
/ สนง.ปศุสัตว์ 
อ าเภอโชคชัย 

11 โครงการจิตอาสาราช
ประชาสมาสัยองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือคัดกรองวินิจฉัย
และรักษาโรคเรื้อน 

ประชาชนทั่วไปที่มี
อาการเกี่ยวกับโรค
ผิวหนัง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ป่วยโรงผิวหนัง
ได้รับการรักษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ควบคุม และรักษา
ผู้ป่วยโรคเรื้อน 

ส านักงานปลัด 

12 โครงการควบคุมวัณโรค
อย่างมีประสิทธิภาพ ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือคัดกรองวินิจฉัย
และรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

กลุ่มผู้เสียงในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าอ่าง 

๓๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ผู้ป่วยโรควัณโรค
ได้รับการรักษาไม่
น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ค้นพบผู้ป่วยวัณโรค
ได้เร็วขึ้นและรักษา
โรคได้เร็ว 

ส านักงานปลัด 

470,000  942,000 542,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจงัหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนาที่   6.  การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือรณรงค์ให้
ประชาชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทุกหมู่บ้านในเขต  อบต. 30,000   
 

 30,000   
 

30,000   
 

ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดได้ 

ส านักงาน
ปลัด   

2 โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายการ
บ าบัดรักษาผู้ติดยา
เสพติดในต าบล 
ท่าอ่าง 

เพ่ือพัฒนางานวิชาการ
ในการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด 

อบรมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานการบ าบัดและผู้รับการ
บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สมรรถภาพในต าบลท่าอ่าง 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถบ าบัดรักษา
และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดได้ 

ส านักงาน
ปลัด   

3 โครงการปราบปราม
ยาเสพติดในต าบล 
ท่าอ่าง 

เพ่ือปราบปรามท าลาย
โครงสร้างการค้ายา
เสพติดและอิทธิพล
ผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ต าบล
ท่าอ่าง 

ยุติบทบาทหรือพฤติการณ์
ของนักค้ายาเสพติดในพ้ืนที่
และป้องปรามการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
ส่งเสริมให้บุคคลในชุมชนมี
บทบาทส่วนร่วมในการ
ปราบปรามยาเสพติด 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถปราบปราม
ยาเสพติดในต าบลท่า
อ่างได้ 

ส านักงาน
ปลัด   
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนประชาสังคม
ป้องกันยาเสพติด 

เพ่ือเสริมสร้างบทบาท
ของชุมชนภาคเอกชน 
และภาคประชาสังคมใน
การป้องกัน เฝ้าระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในหมู่บ้าน 

อบรม  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  
กรรมการหมู่บ้าน  
อสม.  อาสาสมัคร
ประชาชน 

30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนในหมู่บ้าน
ห่างไกลยาเสพติด 
เป็นหมู่บ้านที่ปลอดยา
เสพติด 

ส านักงานปลัด   

5 โครงการอบรมเด็ก
และเยาวชนป้องกัน
ยาเสพติด   (สภ.
โชคชัย) 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชน 
ได้มีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

กลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาในโรงเรียน 
/ สถานศึกษา และ
เยาวชน 

- 
(60,000) 

 

 80,000 
 

- 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

นักเรียน นักศึกษา ใน
โรงเรียน / สถานศึกษา 
และเยาวชน   อยู่
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนการศึกษา
ฯ/สภ.โชคชัย 

6 โครงการตรวจ
ปัสสาวะเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 
(สภ.โชคชัย) 

เพ่ือตรวจหาผู้ที่ติดยา
เสพติดเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดและประชาชนมี
ความปลอดภัยใน
ทรัพย์สินมากข้ึน 

กลุ่มผู้เสี่ยง เช่น ผู้ขับ
ขี่รถรับจ้าง,กลุ่ม
วัยรุ่น,นักเรียน,
พนักงานสถาน
บริการ,พนักงานตาม
โรงงาน,เด็กวัด 

30,000 
 
 

 30,000 
 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 

ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

ผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มีความเกรงกลัวไม่กล้า
กระท าผิด, คัดบุคคลที่
เสพไปบ าบัดได้, ยาเสพ
ติดหมดไปในพ้ืนที่, ลด
การมั่วสุมของวัยรุ่น,
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักงาน
ปลัด/สภ.โชค

ชัย 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

7 โครงการประชาร่วม
ใจป้องกันภัยในสังคม 

ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน
อาชญากรรม ยาเสพ
ติด และการจราจร 
และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
ท าให้สังคมสงบสุข 

อบรมผู้น าชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ี  
จ านวน 150 คน 

40,000 
 

 40,000 
 

40,000 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าห
มายพึง
พอใจไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเรื่องการ
ป้องกันอาชญากรรม 
ยาเสพติดและ
การจราจรมากขึ้น และ
มีความปลอดภัยใน
ทรัพย์สิน ท าให้สังคม
สงบสุขมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด   

230,000  310,000 230,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-145- 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๙ 
ยุทธศาสตร์ที่  5. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
แนวทางการพัฒนา   7.  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตส านึกด้านคุณธรรม / จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม 
แก่เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 

- เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้
ประชาชนเด็กและเยาวชน 
ปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นที่ดีงาม
ในสังคม 
- เพ่ือเสริมสร้างสมาธิ และ
มีเมตตาจิตที่ดีต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในต าบล 
ท่าอ่าง 

๕0,000 
(๓๐,๐๐๐) 

 
 
 
 
 

 ๖0,000 
 
 
 
 
 

๗0,000 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีจิตส านัก
ที่ดีในการปฏิบัติตัว
ในสังคม 
- เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้ฝึกนั่ง
สมาธิ 

ส่วน
การศึกษาฯ 
/กศน.ต าบล 

ท่าอ่าง / 
วัฒนธรรม

อ าเภอ   
โชคชัย 

๒ โครงการส่งเสริม
มารยาทไทย “ยิ้ม
ง่าย ไหว้สวย แต่ง
กายงาม ตามกาล” 

เป็นการรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กับคนในสังคม 

อบรมเด็ก เยาวชน 
ประชาชน ผู้น าชุมชน
จ านวน ๒ วัน จ านวน 
๑๐๐ คน/อบต. และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์  

๘๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกท่ีดี 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้ฝึก
มารยาทไทย 

วัฒนธรรม
อ าเภอ   

โชคชัย/ส่วน
การศึกษาฯ 

๓ โครงการวัคซีน
วัฒนธรรม สร้าง
ภูมคิุ้มกันของสังคม 

เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันของ
สังคม 

เด็กและเยาวชน พร้อม
พ่อแม่ จ านวน ๕๐ 
คน/อบต.  

๕๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ครอบครัวมี
ภูมิคุ้มกันทาง

สังคม 

เด็กและเยาวชน 
พร้อมพ่อแม่ อบรมอ
สร้างอาชีพด้าน
เกษตรกรรมด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรม
อ าเภอ   

โชคชัย/ส่วน
การศึกษาฯ 



-๑46- 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ โครงการเยาวชนคน
เก่ง คนดี 

เพ่ือรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กับคนใน
สังคม 

คัดเลือกเด็กหรือ
เยาวชนต าบลละ ๑ 
คน 

๕๐,๐๐๐  ๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ เยาวชนมีแบบอย่างที่ดี เด็กหรือเยาวชนที่
ได้รับการคัดเลือก
เป็นแบบอย่างให้เด็ก
และเยาวชนคนอ่ืนได้ 

วัฒนธรรม
อ าเภอ   

โชคชัย/ส่วน
การศึกษาฯ 

๕ โครงการอิ่มบุญพ่อแม่
จูงลูกเข้าวัด 

เพ่ือรณรงค์และสร้าง
จิตส านึกให้กับคนใน
สังคม 

เด็กและเยาวขน 
พร้อมพ่อแม่ในพ้ืนที่ 
อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของครอบครัวที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

พ่อ แม่ ลูก ได้เข้าวัด
ท าบุญ 

วัฒนธรรม
อ าเภอ   

โชคชัย/ส่วน
การศึกษาฯ 250,000  300,000 350,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่  ๖ 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  การพัฒนาแหล่งน้ า 
แนวทางการพัฒนาที่   1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย  ท านบกั้นน้ า  ขุดลอกสระพัฒนาแหล่งน้ าคลองน้ า 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก    
บ้านหนองเสาเดียว หมู่
ที่  7   

เพ่ือระบายน้ าและ
รวบรวมน้ าในหมู่บ้าน
ให้ไหลลงสู่  หนองเสา
เดียวหมู่  7   

ก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  
0.50  เมตร  ยาว  
230.00  เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60  เมตร 

-  647,000 - ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

๖๐ 

มีรางระบายน้ าเพ่ือ
รวมน้ าในหมู่บ้าน
ให้ไหลลงสู่  หนอง
เสาเดียวหมู่  7 
เพ่ือแก้ปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างบาน
ประตูน้ า เพื่อปิด – เปิด 
น้ าเข้าหนองอ้อ
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านกุดโบสถ์  หมู่ที่ 2 

เพ่ือควบคุมการไหล
ของน้ าจากล าน้ ามูล
เข้าสู่หนองอ้อ 

ก่อสร้างคันคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบานประตู ปิด 
- เปิดพร้อมกลไกควบคุม
การไหลเข้า- ออกของน้ า  
สูง 2 เมตร ยาว 10 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 20 ตารางเมตร 

- 
 

 150,000 
 

- ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

๖๐ 

สามารถกักเก็บน้ า
ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้านได้ปริมาณ
มากขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการซ่อมแซม
เหมืองส่งน้ า คลองส่งน้ า 
และท่อระบายน้ าทุก
หมู่บ้าน ในเขต อบต.   

เพ่ือส่งเสริมระบบ
ชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ  

ซ่อมแซมเหมืองส่งน้ า
คลองส่งน้ า และท่อระบาย
น้ า  ที่ช ารุด ให้สามารถใช้
งานได้อย่างประสิทธิภาพ 

100,000   100,000  100,000  ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 

๖๐ 

สามารถน าน้ าเข้าสู่
แปลงนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
คลองบ้านหนองเสาเดียว
ใหม่พัฒนา  หมู่ที่  10    

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลอง
หนองเสาเดียว  กว้าง  
6.00เมตร ยาว 12.00  
เมตร สูง 4.00 เมตร  

-  - 1,443,000   เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตร

เพียงพอ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้ในการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างคันคูน้ า  
ในเขต  อบต. 

เพ่ือทดน้ าเข้าแปลง
นา ทุกหมู่บ้านใน
เขต  อบต.   

ก่อสร้างคันคูน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตามแบบ
มาตรฐานกรม
ชลประทาน 

100,000   100,000  100,000  ร้อยละความพึง
พอใจของ
เกษตรกร 

สามารถทดน้ าเข้าสู่
แปลงนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กองช่าง 

6 โครงการขุดลอกคลอง
หนองเสาเดียว(มาบมะเขือ) 
บ้านหนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา หมู่ที่  10   
  

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ขุดลอกคลองหนองเสา
เดียวหมู่ที่ 10 กว้าง   
10.00 เมตร ยาว 
300.00 เมตร ลึก   
3.00   เมตร 

-  - 300,000 เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตร

เพียงพอ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้ในการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้ 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อระบาย
น้ าเชื่อมสระหนองเสาเดียว  
บ้านหนองเสาเดียวใหม่
พัฒนา  หมู่ที่  10    

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
อุปโภค- บริโภค 
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

วางท่อ คสล. ขนาด 
๐.๖0 เมตร จ านวน  
2 แถวๆ ละ ๖ ท่อน 

35,000 
 

 - - ความพึงพอใจ
ของประชาชน 
หมู่ที่ ๗ และ 

หมู่ที่ ๑๐ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้อุปโภค - 
บริโภค และแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งได้ 

กรมทาง
หลวง         

/กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ า
คลองใต้ขนส่ง (คลองนา
โคก) บ้านหนองไผ่พัฒนา 
หมู่ที่  9 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าคลอง
ใต้ขนส่ง (คลองนาโคก)  

๕00,000 
 

 - - เกษตรกรมีน้ า
ท าการเกษตร

เพียงพอ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้ในการเกษตร 
และแก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
๒๕๕๙ 
(บาท) 

 ๒๕๖๐ 
(บาท) 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น 

เพ่ือส่งเสริมระบบ
ชลประทานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซมฝายน้ าล้น ใน
เขต  อบต.ให้อยู่ใน
สภาพดี 

๑๐0,000 
 

 ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

ความพึงพอใจของ
เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้ 

กองช่าง 

10 โครงการขุดลอกคลอง 
ขุดลอกสระน้ าในเขต
ต าบล 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

เพ่ือขุดลอกคลอง  
ขุดลอกสระน้ าในเขต
ต าบล 

๕00,000   ๕00,000  ๕00,000  ความพึงพอใจของ
เกษตรกรไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

สามารถกักเก็บน้ า  
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้งได้ 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านไร่  หมู่ที่  1 
(จากบ้านนายโต้ง – 
สะพานล าน้ ามูล) 

เพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดิน 

ก่อสร้างผนังกั้นล าน้ ามูล 
หมู่  1  กว้าง 20.00  
เมตร  ยาว 100.00  
เมตร พื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 2,000.00  
ตารางเมตร 

- 
 
 

 - 
 

400,000 
 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

ช่วยลดการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

12 โครงการติดตั้งเครื่อง
สูบน้ าไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร บ้านไร่ หมู่
ที่ 1 (ล าน้ ามูล) 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทางการเกษตร 

เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
จ านวน 1 จุด 

-  - 1,000,000 
 

เกษตรกรพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

13 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น  คสล. คลองยาง 1 
บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่
ที่ 9 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

สันฝาย กว้าง 1.50 
เมตร สูง 4.00 เมตร 
ยาว 18.00 เมตร 

-  - 300,000 
 

ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

สามารถกักเก็บน้ า 
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ได้ 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล. (นานายอ๊อด) 
บ้านหนองไผ่พัฒนา  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

สันฝาย กว้าง 3.00  
เมตร สูง 3.00 เมตร 
ยาว 12.00  เมตร 

-  - 200,000 
 

ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

สามารถกักเก็บน้ า 
เพ่ือใช้ใน
การเกษตร และ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ได้ 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างทาง
ระบายน้ า หนองตะกุด
ใหญ่ บ้าน  ท่าอ่าง หมู่ที่ 
4 

เพ่ือป้องกันน้ ากัด
เซาะฝายตะกุดใหญ่ 

วางท่อ คสล. ขนาด  
๑.๐๐ เมตร จ านวน ๒ 
แถวๆละ ๒๐.๐๐ ท่อน 
พร้อมดาด คสล. ปากท่อ 

-  ๙๕,000 
 

- ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอกหนอง
ยาว  บ้านไร่ หมู่ที่ 1 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

กว้าง 40.00 เมตร ยาว 
120.00 เมตร  ลึกจาก
เดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 4,800.00 ตาราง
เมตร 

507,000 
 

 - - 
 

ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

17 โครงการติดตั้งเครื่องสูบ
น้ าไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร
บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ ๓ (ล า
น้ ามูล) 

เพ่ือเป็นการส่งเสริม
ทางการเกษตร 

เครื่องสูบน้ าไฟฟ้า 
จ านวน 1 จุด 

-  - ๑,๒00,000 
 

เกษตรกรพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

เกษตรกรมีน้ าใช้
ในการเกษตร 

กองช่าง 

18 โครงการขุดลอกคลอง
ยาง  บ้านท่าอ่าง หมู่ที่ 
๓ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

กว้าง ๑๒.00 เมตร ยาว 
๖๐๐.00 เมตร  ลึกจาก
เดิมเฉลี่ย 3.00 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๙,๖๐๐.00 ตาราง
เมตร 

๕๗๖,000 
 

 - - 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง/
อบจ. 

19 โครงการขุดลอกห้วยลึก
บ้านดอนพราหมณ์ หมู่
ที่ ๕ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขนาด ๒๐ ไร่  ลึกจาก
เดิมเฉลี่ย ๔.00 เมตร 
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า ๓๒,๐๐๐.00 
ตารางเมตร 

๕,๑๒๓,๐๐๐ 
 
 
 

 - - 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง/
อบจ. 

20 โครงการขุดลอกหนอง
กด บ้านดอนพราหมณ ์
หมู่ที่ ๕ 

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ท า
การเกษตรและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง 

ขนาด กว้าง ๒๐.๐๐ 
เมตร  ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ 
เมตร ลึกจากเดิมเฉลี่ย 
๓.00 เมตร พื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า
๒๐ ,๐๐๐.00 ตาราง
เมตร 

- 
 
 
 

 - ๒,๑๐๓,๐๐๐ 
 
 

ประชาชนพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง/
อบจ. 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒1 โครงการขุดลอกหนอง
อ้อ บ้านกุดโบสถ์ หมู่
ที่ ๒  

เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้
ท าการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

ขนาด ๒๓ ไร่  -  ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 
 

- ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อยว่า

ร้อยละ ๖๐ 

ประชาชนมีน้ าใช้
ในการเกษตรและ
แก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

กองช่าง/
อบจ. 

22 โครงการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ า เครื่องยนต์
เบนซิน พร้อมท่อส่ง 

เพ่ือใช้สูบน้ า จ านวน ๑ เครื่อง 25,000 
 
 
 

 - - ประชาชนพึง
พอใจไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๖๐ 

ช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบปัญหาภัย
แล้ง หรือน้ าท่วม 

ส านักงาน
ปลัด 

7,566,000  3,692,000 7,746,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาที่  1.   พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ย
ชีวภาพ  (สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย) 

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ในการ
ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพและ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรมประชาชน  
จ านวน  50  คน
ให้สามารถผลิตปุ๋ย
หมักและปุ๋ยชีวภาพ
ได้ 

๕0,000    ๕0,000   ๕0,000   กลุ่มเป้าหมา
ยพึงพอใจไม่
น้อยกว่าร้อย

ละ ๖๐ 

ประชาชนจ านวน  50  
คน สามารถผลิตปุ๋ยหมัก
และปุ๋ยชีวภาพได้และ
น าไปใช้ในการเกษตร 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

๒. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มันส าปะหลัง 

เกษตรกรรู้และปฏิบัติแนว
ทางการเพ่ิมผลผลิตมัน
ส าปะหลัง สามารถลดต้นทุน
การผลิตต่อไร่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกร ๕๐ ราย ๒๐,๐๐๐  - - ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความรู้ 

ผลผลิตของมันส าปะหลัง 
เพ่ิมข้ึน ๓.๕ ตัน:ไร่ 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

๓. โครงการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอม
มะลิคุณภาพสู่ตลาด
ชุมชน 

-เกษตรกรรู้และเข้าใจ
ความส าคัญการสร้างมูลค่าข้าว
หอมมะลิ 
-ได้แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ของกลุ่มข้าวหอมมะลิ 
-เกษตรกรตั้งกลุ่มสร้าง
มูลค่าเพ่ิมข้าวหอมมะลิคุณภาพ 

เกษตรกร ๕๐ ราย ๑๕,๐๐๐  - - ร้อยละ ๙๐ 
ได้รับความรู้ 

เกษตรกรสามารถเพ่ิม
มูลค่าข้าวฯ และ
จ าหน่ายตลาดชุมชน 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการรณรงค์และเฝ้า
ระวังการระบาดของ
ไข้หวัดนก  (สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชคชัย) 

เพ่ิมความรู้ในการป้องกัน
ไข้หวัดนก 

ตัวแทนประชาชนใน
ต าบลท่าอ่าง  จ านวน  
50 ราย 

25,000 
 

 25,000 
 

25,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนมีความรู้
เพ่ิมข้ึน 

สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 
5 โครงการช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบปัญหา
เพลี้ยแป้ง (สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย) 

ช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบปัญหาเพลี้ยแป้ง 

เกษตรกรในต าบลท่าอ่าง 30,000 
 

 30,000 
 

30,000 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ก าจัดเพลี้ยแป้งในมัน
ส าปะหลังได้ 
เกษตรกรมีรายได้ 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 
    ๑4๐,๐๐๐  ๑๐5,๐๐๐ ๑๐5,๐๐๐    
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2   การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมการ
ปลูกพืชผักปลอด
สารพิษเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน (สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย)   

ประชาชนสามารถปลูก
พืชผักปลอดสารพิษเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน  เป็น
แหล่งอาหารลดรายจ่าย
ในการครองชีพ 

แจกจ่ายมุ้งผ้าพลาสติก  
50  ครัวเรือน ๆ  ละ 1 
ผืน เพื่อสร้างโรงเรือน  
ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
ประจ าครัวเรือน 

30,000    30,000   30,000   กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนจ านวน  50  
ครัวเรือน สามารถปลูก
พืชผักปลอดสารพิษไว้ 
บริโภคในครัวเรือน 
สามารถลดรายจ่ายใน
การครองชีพได้ 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงปลาดุกในบ่อ 
พลาสติกเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือน   (สนง.
เกษตรอ าเภอโชคชัย) 

ประชาชนสามารถเลี้ยง
ปลาไว้บริโภคใน
ครัวเรือน  เพื่อเป็นแหล่ง
อาหารโปรตีนลดรายจ่าย
ในการครองชีพ 

แจกจ่ายผ้าพลาสติก  
๑๕0 ครัวเรือน ๆ ละ 1 
ผืนเพ่ือสร้างบ่อเลี้ยงปลา
ประจ าครัวเรือน 
พร้อมพันธ์ปลา 

๑๐0,000    ๑๐0,000   ๑๐0,000   กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

ประชาชนจ านวน    
๑๕0  ครัวเรือน 
สามารถเลี้ยงปลาไว้ 
บริโภคในครัวเรือน 
สามารถลดรายจ่ายใน
การครองชีพได้ 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

3 โครงการไร่นาสวนผสม
ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง (สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย) 

- เพ่ือลดต้นทุน 
- เพ่ิมรายได้ 
- มีงานท าต่อเนื่อง 

เกษตรกรในต าบล 
ท่าอ่าง 

50,000 
 

 50,000 
 

50,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่

น้อยกว่าร้อย
ละ ๖๐ 

เกษตรกรลดต้นทุนใน
การผลิตและมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

4 โครงการส่งเสริมกลุ่มผู้
ปลูกดาวเรืองตัดดอก
ต าบลท่าอ่าง 

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิต เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  เพ่ือให้
ผลผลิตเป็นที่รู้จักแก่
บุคคลภายนอก 
 

กลุ่มผู้ปลูกดาวเรือง 
ต าบลท่าอ่าง 

๓๐,000    
 

 ๓๐,000    
 

๓๐,000    
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

เกษตรกรมีความรู้
ในเรื่องการ
จัดการโรคและ
แมลง 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

๕ โครงการส่งเสริมการ
ผลิตสารชีวภัณฑ์เพ่ือ
ลดการระบาดของโรค
และแมลง 

เกษตรกรรู้แล้วเข้าใจ
ความส าคัญของการใช้
สารชีวภัณฑ์ 
สามารถผลิตสารชีว
ภัณฑ์เพ่ือน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิ์ภาพ 

เกษตรกร ๓๐ ราย ๑๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 - - เกษตรกรร้อยละ 
๙๐ เห็น

ความส าคัญของ
การใช้สารชีว

ภัณฑ์ 

เกษตรกรสามารถ
ผลิตสารชีวภัณฑ์
ไว้ใช้เอง 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

220,000  210,000 210,000  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาที่  3.   การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการไถระเบิด
ดินดานไร่มัน
ส าปะหลัง 

เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตต่อไร่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เกษตรกร ๕๐ ราย ๓๐,๐00 
 

 - 
 

- 
 

ร้อยละ ๘๐ ผลผลิต
เพ่ิม 

มีผลผลิตสูงขึ้น สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

2 โครงการสาธิตการ
ไถกลบตอซังฟาง
ข้าว 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการ
ปรับปรุงบ ารุงดิน  
เพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิตและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนที่ท าการเกษตร 
๒๐๐ ไร่ 

๘๐,๐00 
 

 ๘๐,๐00 
 

๘๐,๐00 
 

เป้าหมาย จ านวน
๒๐๐ ไร่ 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การปรับปรุงบ ารุงดิน  
เกษตรกรสามารถลด
ต้นทุนการผลิต  และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

3 โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว 

-เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตข้าว 
-เพ่ือเพ่ิมความรู้ด้าน
การจัดการผลิตข้าว 
-จัดหาพันธุ์ข้าว 

เกษตรกรในต าบล 
ท่าอ่าง 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมายพึง
พอใจไม่น้อยกว่า

ร้อยละ ๖๐ 

-เกษตรกรสามารถเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
ข้าว 
-เกษตรกรมีความรู้ด้าน
การจัดการผลิตข้าว 

สนง.เกษตร
อ าเภอโชคชัย/
ส านักงานปลัด 

๒1๐,๐๐๐  18๐,๐๐๐ 18๐,๐๐๐  
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ 
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที ่3 
ยุทธศาสตร์ที่ 7.  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางการพัฒนาที่  4.   การประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเกษตรด้านการเกษตรปศุสัตว์เพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
   

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรม
เกษตรกร                           
เรื่องมาตรฐานฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ (สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชคชัย) 

ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์
เข้าสู่ระบบมาตรฐาน
ฟาร์ม 

ผู้เลี้ยงสัตว์ปีก   ผู้เลี้ยง
โคเนื้อ  ผู้เลี้ยงสุกร  ใน
ต าบลท่าอ่าง 

30,000     30,000   30,000   
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

เกษตรกรเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม 

สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 
2 โครงการลดมลพิษจาก

การเลี้ยงสัตว์ โดยการ
สาธิตท าบ่อแก๊สชีวภาพ 

เพ่ือปรับปรุงระบบการ
เลี้ยงสัตว์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

สาธิตท าบ่อแก๊สปีละ ๑๐ 
แห่ง 

๕๐,๐๐๐ 
 

 ๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
พึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ 

เกษตรกรไม่น้อยกว่า 
๓๐ ราย สามารถ
ผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน 

สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 
๓ อบรมความรู้การเลี้ยง

หมูหลุม 
ปรับสภาพการเลี้ยงสุกร
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

อบรมความรู้การเลี้ยง
สุกรหลุมแก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงสุกรรายย่อยหรือ
ผู้สนใจ จ านวน ๕๐ ราย 
และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้
เอง 

๒๐,๐๐๐  - - ร้อยละของ
ความพึงพอใจ

ของเกษตรกรไม่
น้อยกว่า ๖๐  

สามารถปรับปรุง
สภาพการเลี้ยงสุกร
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ๕๐ แห่ง 
และเพ่ิมปริมาณปุ๋ย
อินทรีย์ส าหรับใช้ใน
การเกษตร 

สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ๒๕๕๙ 

(บาท) 
 ๒๕๖๐ 

(บาท) 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๔ ปศุสัตว์อินทรีย์วิถี
ชาวบ้าน 

เพ่ือน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้อาชีพ
เกษตรกรรม ด าเนิน
ชีวิตที่รักษาและดูแล
สิ่งแวดล้อม และวาง
แนวทางท าการเกษตร
ที่ยั่งยนื 

อบรมเกษตรกรจ านวน ๕๐ 
ราย เพ่ือพัฒนาสู่ครอบครัว/
หมู่บ้านต้นแบบ ๑อปท.๑
ศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์อินทรีย์วิ
๔ชาวบ้าน ถ่ายทอด
แนวทางปศุสัตว์อินทรีย์วิถี
พอเพียงแก่ชุมชน 

๔๑,๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ร้อยละ ของ
ความพึงพอใจ
ของเกษตรกร
ไม่น้อยกว่า 

๖๐ 

เกษตรกรจ านวน ๕๐ 
ราย สามารถน า
ความรู้ไปปรับระบบ
การเกษตรในรูปแบบ
อินทรีย์วิถีพอเพียง 
ในพ้ืนที่ตนเองลด
ต้นทุนการผลิตไม่
น้อยกว่า ๑๐๐ ไร่ 
และขยายผลสู่
เกษตรกรในชุมชนไม่
น้อยกว่า ๒๕๐ ราย 

สนง.ปศุสัตว์
อ าเภอโชค

ชัย/
ส านักงาน

ปลัด 

141,100  ๘0,000 ๘0,000  
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ส่วนที่ ๕ บัญชีโครงการพัฒนา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2559 – 2561) 

          
ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

                

 1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี 

๓๗ ๓,๙๓๘,๕๐๐ 35 4,305,600 25 2,528,600 97 10,772,700 

 2. ส่งเสริมการกระจายอ านาจ  ถ่ายโอนภารกิจและบุคลากร
ภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 1,120,000 3 1,100,000 3 1,100,000 10 3,320,000 

 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 

9 1,870,000 6 ๘๗๐,๐๐๐ 6 870,000 21 3,610,000 

 4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 3 80,000 3 80,000 3 80,000 9 240,000 
รวม 53 7,008,500  47 6,355,600  37 4,578,600  137 17,942,700 

2. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหาความยากจน 

                

2. เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 3 ๑๖๐,๐๐๐ 3 ๑๖๐,๐๐๐ 3 ๑๖๐,๐๐๐ 9 480,000 

 3. ส่งเสริมอาชีพ/พฒันาสินคา้ชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านคา้ชุมชน 6 375,000 9 1,245,000 5 290,000 20 1,910,000 
 8. พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์
อิเลคทรอนิคส์ 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 3 30,000 

รวม 10       545,000  13    1,415,000  9 460,000  32 2,420,000  
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ยุทธศาสตร์ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน                 
 1. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 6 510,000 6 1,250,000 7 1,810,000 19 3,570,000 
 3. การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 2 350,000 2 350,000 2 350,000 6 1,050,000 
 4. การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้
ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 305,000 5 305,000 5 305,000 15 915,000 

 6. การปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้
และความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆ ใน
ท้องถิ่น ไปทดแทนพลังงาน 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000 

รวม 14 1,195,000  14 1,935,000  15 2,495,000  43 5,625,000  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน                 

 1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบาย
น้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

50 ๓๕,๗๕๐,๔๐๐ 62 ๓๘,๒๙๓,๓๕๐ 74 ๖๑,๓๒๐,๑๐๐ 186 135,363,850 

 2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 6 ๑,๕๒๐,๐๐๐ 12 ๘,๗๖๐,๐๐๐ 11 ๑๑,๘๘๐,๐๐๐ 29 22,160,000 

รวม 56 37,270,400  74 47,053,350  85 73,200,100  215 157,523,850  
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน 

                

 1. การจัดการศึกษา                 
         1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยบูรณาการกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15 460,200 15 460,200 15 460,200 45 1,380,600 

         1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการการศึกษาให้มีความ
พร้อมทั้งทางกายและใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 7 ๓,๓๙๗,๐๐๐ 6 3,367,000 6 3,367,000 19 10,131,000 

          1.3 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 
และยกวิทยฐานะให้สูงขึ้น - - - - - - - - 

          1.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 1 30,000 2 130,000 1 30,000 4 190,000 

 2. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี 
คนชรา  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV ให้มีและเพ่ิมศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็ก 

22 4,250,000 22 4,250,000 22 4,250,000 66 12,750,000 

 3. การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  
และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 8 575,000 12 25,558,000 8 978,000 28 27,111,000 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทาง
บก / ทางน้ า 

3 120,000 3 120,000 3 120,000 9 360,000 

 5. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 

7 470,000 12 942,000 11 542,000 30 1,954,000 

 6. การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 6 230,000 7 310,000 6 230,000 19 770,000 

 7. การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือปลุกจิตส านึกด้าน
คุณธรรม / จริยธรรม  แก่ประชาชนในท้องถิ่น 5 250,000 5 300,000 5 350,000 15 900,000 

รวม 
74 

     
9,782,200  

84 
    

35,437,200  
77 

     
10,327,200  

235 
   

55,546,600  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า                 
 1. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างและซ่อมแซมฝาย  
ท านบกั้นน้ า  ขุดลอดสระพัฒนาแหล่งน้ าคลองน้ า 10 7,566,000 8 3,692,000 12 7,746,000 30 19,004,000 

รวม 
10 

     
7,566,000  

8 
      

3,692,000  
12 

       
7,746,000  

30 
   

19,004,000  
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ยุทธศาสตร์ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์                 

  1. พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านเกษตร
อินทรีย์ 

5 140,000 3 105,000 3 105,000 11 350,000 

 2. การลดด่าใช้จ่ายของเกษตรกร 5 220,000 4 210,000 4 210,000 13 640,000 

 3. การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 3 210,000 2 180,000 2 180,000 7 570,000 

 4. การประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมเกษตรกรด้านการเกษตรปศุ
สัตว์ 

4 141,100 2 80,000 2 80,000 8 301,100 

รวม 17   711,100  11     575,000  11     575,000  39 1,861,100  

รวม 234 64,078,200  251 96,463,150  246 99,381,900  731 259,923,250  
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1. การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี  และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
 การปฏิบัติงานตามแผน 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการเอง  โดยน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี  ไปตั้งข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ือด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ 
 2. อนุญาตให้หน่วยงานอื่นด าเนินการพัฒนาในกรณีที่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีศักยภาพเพียงพอ 
 3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
 4. ร่วมมือกับหน่วยงานราชการอื่นหรือองค์กรเอกชนอื่น 
 5. สนับสนุนงบประมาณสมทบให้แก่หน่วยงานอ่ืน        

 

  
 แผนพฒันาสามปี 

 

 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

 
แผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา 

 
ประชาชน 

 
งบประมาณ 

ส่วนท่ี  6 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
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หน่วยงานผู้รับผิดชอบการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
 

 1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  กองคลัง 
 3.  กองช่าง 
 ๔.  ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะผู้บริหาร 
+ งบประมาณ 

 
ส านักงานปลัดฯ 

 
ส่วนการศึกษาฯ 

 
กองช่าง 

 
กองคลัง 
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2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอ่างได้ก าหนดองค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต าบลสามปี     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548    โดยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 

 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
3. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมของแต่ละแผนงาน/โครงการ   ในขณะทีก่ารประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง  เมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้     และก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่าง
น้อยแผนงาน / โครงการละ  2  ครั้ง  และประเมินผลแผนงาน / โครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  แล้ว
รายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็น      ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 
   
   


