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2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม อําเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
     ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหน้าบ้านนายทอง
พันธ์  สายสังข์  ไปเส้น
บ้านนายอุทัย  สายสังข์  
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00 เมตร ยาว  
150  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  600  ตร.ม.  
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.20  เมตร   

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการวางท่อระบาย
น้ํา (ท่อลอดถนน)  สาม
แยกบ้านนายทองพันธ์  
สายสังข์  หมู่ที่ 1 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  0.30 เมตร จํานวน 
2 จุด ๆ ละ 5  ท่อน 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ําท่วม
ขัง 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคลอง
คุ้มเหนือบ้านโนนงาม  
หมู่ที่  1  - บ้านหนอง
กระจง  ตําบลพรหม
สวัสดิ์ 

เพื่อเปิดทางน้ํา กว้าง  6.00  เมตร  ยาว  
500  เมตร  ลึก  4  เมตร 

230,000 
(งบ อบต.) 

230,000 
(งบ อบต.) 

230,000 
(งบ อบต.) 

230,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไม่ท่วมขัง กองช่าง 

 

แบบ ผ.01 
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๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

4 โครงการไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  ซอยบ้านนาย
สุดใจ  หัสดง  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร 

หมู่ที่ 1 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
หน้าบ้านนายทองใบ  มิ่ง
ขวัญ –  โรงเรียนโชติพันธุ์
วิทยาสามัคคี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
20  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปงีบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมสายรอบ
โรงเรียนโชติพันธุ์วิทยา
สามัคคี  หมู่ที่  1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
688  เมตร  หนา  0.15  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 2,752 ตร.ม. 

368,000 
(งบ อบต.) 

(172 เมตร) 
 

368,000 
(งบ อบต.) 

(172 เมตร) 
 

368,000 
(งบ อบต.) 

(172 เมตร) 
 

368,000 
(งบ อบต.) 

(172 เมตร) 
 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
สามแยกไปปู่ตา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00 ม. ยาว 
52.50 ม.  หนา 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 210 ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20 ม.  

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนดิน
เลียบคลองเขตรอยต่อ
ตําบลพิงพวย (นานางสมัย  
สีสวย)  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

หมู่ที่ 2 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอ
บหลัก 

 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สหน้าบ้านนายชิม  ยอดจักร  หมู่
ที่  2 

เพื่อระบายน้ํา   ขนาด  1.80x1.80x6.00  
เมตร   

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างฝาปิดราง
ระบายน้ํา  หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ํา   ระยะทาง 130  เมตร 195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคลองเป็นถนน
ดินจากสะพานบล็อกคอนเวิร์ส-
บ้านกันตรุม 

เพื่อระบายน้ํา   กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,000  เมตร ลึก 2.00 
เมตร 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
ซอยที่ 2  หมู่ที่  3 

เพื่อระบายน้ํา   ขนาด  1.20x1.20x6.00 
เมตร 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยที่ 2 หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร ยาว 
45  เมตร หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ  0.20  เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
180  ตร.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

14 โครงการลงลูกรังถนนดินใหม่  
(สายไปป่าช้า) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
550  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  หรือมีมาตรลูกรัง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 330 ลบ.
ม.   

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
แบบฝาเปิดสายกลางหมู่บ้านไป
ทิศตะวันตกหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 

เพื่อระบายน้ํา   กว้าง  0.30  เมตร  สูง  
0.40  เมตร  ยาว  130  
เมตร 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 



- 99 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

16 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กโรง
น้ํา 99 ถึงสามแยก  หมู่
ที่ 3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร ยาว 
100  เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อม ลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.20  เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า  180  ตร.ม. 

267,000 
(งบ อบต.) 

267,000 
(งบ อบต.) 

267,000 
(งบ อบต.) 

267,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการลงลูกรังถนนดิน
ใหม่  เส้นนายายสุวรรณ  
ทองบาง  ไปนานางบุญ
มา  พารา  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
550  เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีปริมาตรลูกรัง
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  330  
ลบ.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ซอยข้างบ้านนายวันดี  
กรรมกรถึงป้ายเข้าวัด
บ้านตาเหมา  หมู่ที่  3 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
120  เมตร  หนา 0.15 
เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.20  เมตร  
หรือมีมาตรลูกรังเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 600 ลบ.ม.   

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร (ต่อจาก
จุดเดิม)  หมู่ที่ 4  

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  1,000  เมตร   100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรใช้ 

กองช่าง 

 
 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 



- 100 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่า

จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  100  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  210  
ตร.ม.  พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 
0.20  เมตร 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

21 โครงการวางท่อระบายน้ํา หมู่ที่  
4 

เพื่อระบายน้ํา   ขนาด  40x100  จํานวน  10  
ท่อ  

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

22 โครงการลงลูกรังสายทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน  หมู่ที่  4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา 0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  400  
ลบ.ม.   

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

23 โครงการเสริมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เส้นกลางหมู่บ้าน 
(ต่อจากจุดเดิม) –  สามแยก  
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  55  
เมตร  หนา 0.10  เมตร  หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  275  
ตร.ม.   

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

24 โครงการลงลูกรังเส้นหน้า
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่-ตาไทย
ไปบ้านนายพุ่ม  หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  500  
เมตร  หนา  0.10  เมตร  หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  250  
ลบ.ม.   

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กต่อจากจุดเดิม เส้น
บ้านนายน้อม หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตรยาว  60  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  240  ตร.ม. 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้
ประชาชน
เดินทาง
สะดวก 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นข้างบ้านนาย
สําราญ สุทธภักดี ไปบ้านนาย
เหรียญหวัง  ปัญญาคม  หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร ยาว  
52  เมตร หนา  0.15  
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.20  เมตร   
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า  210  ตร.ม.   

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

27 โครงการลงลูกรังภายในซอยทุก

ซอยภายในบ้านโนนแก  หมู่ที่ 

5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

หมู่ที่ 5 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

28 โครงการลงลูกรังสายสี่แยกนา

นายสา ไปสวนยางนางหนูทอง  

หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
550 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. 

77,000 
(งบ อบต.) 

77,000 
(งบ อบต.) 

77,000 
(งบ อบต.) 

77,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

29 โครงการเสริมฝายตาเหมา  หมู่

ที่ 5    

เพื่อป้องกันปัญหา
น้ําท่วมฤดูน้ํา
หลาก 

หมู่ที่ 5 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตร  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  1,000  เมตร   100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

31 โครงการลงลูกรังเสริมทางไป
บ้านน้อย  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 
1,000 เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรัง
ไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้างพื้นฐานที่
ดําเนินการในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

32 โครงการขยายเสาไฟฟ้าใน
ซอยบ้านนางวันนา  พรมสาม
สี  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 5 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้านโนนแก  
หมู่ที่ 5 

เพื่อระบายน้ํา กว้าง 0.30  เมตร  สูง 0.40  
เมตร  ยาว  130  เมตร  

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

34 โครงการขยายเสาไฟฟ้าใน
ซอยบ้านนางวันนา  พรมสาม
สี  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่ 5 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรคลองทิศตะวัน 
ออกหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  550  เมตร   165,000 
(งบ อบต.) 

165,000 
(งบ อบต.) 

165,000 
(งบ อบต.) 

165,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

36 โครงการลงลูกรังฝั่งคลองทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
600  เมตร  หนา 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า 240 ลบ.ม. 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

37 โครงการลงลูกรังบ้านอิ้ว  หมู่
ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00 เมตร ยาว  600 
เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 
240 ลบ.ม. 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

38 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรจากศาลาแดง  ไป 
บ้านโนนหนองบัว  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง 

ระยะทาง  600  เมตร   200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน
การเกษตร 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

39 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 
เส้นคลองไปบ้านโนนหนองบัว  
หมู่ที่ 6 

เพื่อระบายน้ํา   ขนาด  1.20x2.40x7.00 
เมตร   

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ลดปัญหาน้ํา
ท่วมขัง 

กองช่าง 

40 โครงการขยายถนนลูกรังจากบ้าน
หนองหัวลิงไปสามแยก(บ้านโนน
งาม , หนองหัวลิง, บ้านโนนแก)  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

ข้างละ  1.00  เมตร  ยาว  
500  เมตร  พร้อมลงลูกรังเต็ม
สาย 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

41 โครงการลงลูกรังฝั่งคลองทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน  หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร หนา  0.10  
เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อย
กว่า  300  ลบ.ม.   

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

42 โครงการลงลูกรังคลองที่ 1  หมู่ที่ 
8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  300  
เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า  105 
ลบ.ม.   

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

43 โครงการลงลูกรังคลองที่ 2  (ทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  830  
เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือ
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 330  
ลบ.ม. 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

90,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเส้นทิศตะวันออก
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
52.50เมตร หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  
210  ตร.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

45 โครงการลงลูกรังคลองทิศ
ตะวันออก  บ้านหนองโบสถ์  
หมู่ที่  9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว 700  
เมตร  หนา 0.10 เมตร 
ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 280 
ลบ.ม. 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

46 โครงการฝาปิดรางระบายน้ํา  
บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  9   

เพื่อความ
ปลอดภัย 

ระยะทาง  130  เมตร 195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

195,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

47 โครงการยกระดับถนนคอนกรีต
กลางหมู่บ้านหนองโบสถ์  หมู่ที่  
9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 130  
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 650 ตร.ม. 

347,800 
(งบ อบต.) 

347,800 
(งบ อบต.) 

347,800 
(งบ อบต.) 

347,800 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

48 โครงการลงลูกรังจากบ้านหนอง
รุงไปนานายนาวา  พันธุ์แก่น   
หมู่ที่  10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  900  
เมตร หนา 0.10 เมตร  
ปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า 315  
ลบ.ม. 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

49 โครงการขุดลอกแหล่งน้ํา
สาธารณะ (หนองรุง) หมู่ที่ 10 

เพื่อกักเก็บน้ํา กว้าง 50  เมตร  ยาว 100 
เมตร ลึก 3.00  เมตร ลาดเอียง 
1:1.50 เมตร 

550,000 
(งบ อบต.) 

550,000 
(งบ อบต.) 

550,000 
(งบ อบต.) 

550,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
มีน้ําใช้ 

กองช่าง 

50 โครงการขุดลอกคลอง  หมู่ที่  
9 

เพื่อเปิดทางน้ํา คลองกว้าง  4.00  เมตร  ยาว  
525  เมตร  ลึก  1.3  เมตร  
หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  
2,730  ลบ.ม. พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําขนาด 0.80x1.00ม. 
จํานวน 1 จุด  รวม 7 ท่อ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 
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๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
หน้าศาลาประชาคม  
บ้านหนองรุงน้อย  หมู่
ที่ 10  

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  52.50 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  498  ตร.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

52 โครงการไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน (เพิ่มเติม)  หมู่
ที่ 10 

  

เพื่อให้ไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน 

หมู่ที่ 10 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
ปลอดภัย 

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทาง 
เข้าวัดบ้านหนองรุง 
น้อย  หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  6.00 เมตร  ยาว  83  เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 498  ตร.ม. 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเส้น
บ้านนางจร  สมแพง  
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  60  เมตร  
หนา 0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ  0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  210  ตร.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอกคลอง
อีสานเขียว  หมู่ที่  10 

เพื่อให้มีน้ําไว้เพื่อ
ใช้ในการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

หมู่ที่ 10 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ลดปัญหา
ภัยแล้ง 

กองช่าง 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

56 โครงการลงลูกรังต่อจาก
ถนนคอนกรีตเดิมบ้านอิ้ว  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว   
500  เมตร  หนา  0.10 
เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  200  ลบ.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

57 โครงการก่อสร้างฝาปิด
รางระบายน้ํา หมู่ที่ 9 
 

เพื่อลดอุบัติเหตุ ระยะทาง 350 เมตร 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ลด
อุบัติเหตุ 

กองช่าง 

58 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทิศ
ตะวันตกหมู่บ้านเส้นบ้าน
นายแหลมทอง  โยธี  หมู่
ที่ 9   

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
45  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  225  ตร.ม. 
พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.20  เมตร 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

59 โครงการลงลูกรังทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน – ห้วย
ทา หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง 4.00  เมตร  ยาว  
600  เมตร  หนา 0.10 
เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  240  ลบ.ม. 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

60 โครงการลงลูกรังจาก
ถนนสายหลัก – สามแยก
บ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร  หนา 0.10 
เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  300 ลบ.ม. 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

61 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรถนนสาย
หลัก – สามแยกบ้านโนน
งาม หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี

ไฟฟ้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 

ระยะ ทาง 1,000  เมตร 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ประชาชนมี

ไฟฟ้าเพื่อใช้ใน

การเกษตร 

กองช่าง 

62 โครงการลงลูกรังฝั่งคลอง
จากบ้านโนนงาม หมู่ที่ 1 
– ถนนบ้านโนนแก  หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  3.00  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร  หนา  0.10 
เมตร  หรือปริมาตรลูกรังไม่
น้อยกว่า  600  ลบ.ม.   

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สทิศตะวันออก
หมู่บ้าน  บ้านหนองรุง 
น้อย  หมู่ที่  10 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

64 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส(ถนนสายหลัก) 
บ้านหนองรุง น้อย  หมู่ที่  
10 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

65 โครงการขุดลอกคลอง  
บ้านหนองรุงน้อย  หมู่ที่  
10 

เพื่อเปิดทางน้ํา คลองกว้าง 3.00  เมตร  
ยาว  525  เมตร  ลึก  
2.00  เมตร  หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,150  
ลบ.ม. 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไหล
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน แบบ ผ.01 
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         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

66 โครงการขุดลอกคลอง
บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่  7   

เพื่อเปิดทางน้ํา คลองกว้าง  5.00  เมตร  
ยาว  521  เมตร  ลึก  
1.00  เมตร  หรือปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 2,605  
ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 1.00x1.00 ม. 
จํานวน1 จุด  รวม7 ท่อ 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้น้ําไหล
สะดวก ไม่ท่วม
ขัง 

กองช่าง 

67 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส  บ้านหนอง
โบสถ์  หมู่ที่  9 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส(ถนนสายหลัก)  
เส้นบ้านโนนงาม  หมู่ที่  
1 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส(ถนนสายหลัก)  
เส้นบ้านโนนงาม  หมู่ที่  
1 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

70 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์ส (ถนนสายหลัก)  
เส้นบ้านโนนงาม  หมู่ที่  
1 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต. 

250,000 
(งบ อบต. 

250,000 
(งบ อบต. 

250,000 
(งบ อบต. 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 

แบบ ผ.01 
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         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

71 โครงการก่อสร้างบล็อก
คอนเวิร์สทิศตะวันตกบ้าน
หนองหัวลิง   หมู่ที่  7 

เพื่อระบายน้ํา ขนาด  1.20x2.40x6.00  
เมตร 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

72 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายวิทยา  ไชยช่วย  
บ้านโนนแก  หมู่ที่  5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  4.00 เมตร  ยาว  
95  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  380  ตร.ม.  

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

73 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
โนนแก ถึงสามแยก  หมู่ที่  
5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
190  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  950  ตร.ม.  

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
จุดเดิมบ้านหนองหัวลิงไป
สามแยก (หนองหัวลิง ,โนน
งาม,โนนแก)   หมู่ที่  7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
500  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  2,500  ตร.ม.  

334,400 
(งบ อบต.) 

(125 เมตร) 
 

334,400 
(งบ อบต.) 

(125 เมตร) 
 

334,400 
(งบ อบต.) 

(125 เมตร) 
 

334,400 
(งบ อบต.) 

(125 เมตร) 
 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

75 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก
จุดเดิม  บ้านหนองโบสถ์ 
หมู่ที่ 9 ไปบ้านหนองหัวลิง  
หมู่ที่  7 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00 เมตร  ยาว  
124  เมตร  หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  620   ตร.ม. 

331,700 
(งบ อบต.) 

331,700 
(งบ อบต.) 

331,700 
(งบ อบต.) 

331,700 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่
ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

76 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน  
บ้านโนนหนองบัว  
หมู่ที่  6 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
95.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  380  ตร.ม.  

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านโนนหนอง
บัว  (บ้านอิ้ว)  หมู่ที่  
6   

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
95.00  เมตร  หนา 0.15  
เมตร  หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า  380  ตร.ม.  

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

78 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านตา
เหมา  หมู่ที่  3  ถึง
บ้านหนองรุง  หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
450.00  เมตร  หนา 
0.15  เมตร  หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า  2,250   
ตร.ม.  

401,300 
(งบ อบต.) 

 
(150 เมตร) 

 

401,300 
(งบ อบต.) 

 
(150 เมตร) 

 

401,300 
(งบ อบต.) 

 
(150 เมตร) 

 

401,300 
(งบ อบต.) 

 
 
 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

79 โครงการลงลูกรังจาก
บ้านตาเหมา หมู่ที่  3  
ถึงสามแยกบ้านโนน
แก  หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

กว้าง  5.00  เมตร  ยาว  
1,000  เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร  พร้อมเกรด
ตกแต่งผิวจราจร 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

80 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์ 
อบต.ศรีโนนงาม   

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  

กว้าง  10  เมตร  ยาว  20  
เมตร 

850,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

850,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
พึงพอใจ 

กองช่าง 

๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

81 โครงการต่อเติมอาคาร
ที่ทําการ อบต.ศรีโนน
งามและปรับปรุงห้อง
สุขาภายในอาคาร 

เพื่อบริการ
ประชาชน 

อบต.ศรีโนนงาม 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
พึงพอใจ 

 

82 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําแบบฝาเปิด 
3 หมู่บ้าน 

เพื่อระบายน้ํา จํานวน  3  หมู่บ้าน 300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

300,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ลดปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

83 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมหรือก่อสร้าง
รางระบายน้ําตาม
สภาพพื้นที่จริง 

เพื่อระบายน้ํา  จํานวน  10  หมู่บ้าน 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ลดปัญหา
น้ําท่วมขัง 

กองช่าง 

84 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนตาม
สภาพพื้นที่จริง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จํานวน  10  หมู่บ้าน 500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างถนน
ตามสภาพพื้นที่จริง 

เพื่อให้ถนนได้
มาตรฐาน 

จํานวน  10  หมู่บ้าน 500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

500,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
เดินทางสะดวก 

กองช่าง 

86 โครงการบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน 

จํานวน  5  หมู่บ้าน 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

สามารถ
ให้บริการงาน
ประปาหมู่บ้าน
ได้ 

กองช่าง 

 
 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

87 โครงการซ่อมแซม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ 

จํานวน  10  หมู่บ้าน 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้
เพียงพอ 

กองช่าง 

88 โครงการจัดทํารั้วลวด
หนาม อบต.ศรีโนน
งาม 

เพื่อป้องกันการบุกรุก
พื้นที่ราชการ 

จํานวน 1 แห่ง 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการ
ในปีงบประมาณ 

สํานักงานมี
ความปลอดภัย 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.2  แผนงานการศึกษา 

แบบ ผ.01 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕61 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปา ,รั้วและห้องน้ํา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.ศรีโนนงาม 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ศรีโนนงาม 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

2 โครงการก่อสร้างหอถัง
ประปารั้วและห้องน้ํา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองใหญ่-ตาไทย 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หนองใหญ่-ตาไทย 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองรุงน้อย  

เพื่อรองรับการเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หนองรุงน้อย 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้การเกิด
ความปลอดภัย 

กองการศึกษา 

4 โครงการก่อสร้างและ
ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
สนามกีฬา อบต. 

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ  

สนามกีฬา อบต.ศรีโนนงาม 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงสร้าง
พื้นฐานที่ดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 

ทําให้ประชาชน
พึงพอใจ 

กองการศึกษา 

5 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําครู  ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กอบต.ศรีโนน
งาม 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ 

ขนาด  3.60 x 3.00  
เมตร 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การ
บริหาร
สถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการจัดทํารั้ว ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนอง
ใหญ่-ตาไทย 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
หนองใหญ่-ตาไทย 

150,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

150,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

150,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

150,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การ
บริหาร
สถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.2  แผนงานการศึกษา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
นักเรียน ห้องน้ําครู พร้อม
อ่างล้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กหนองใหญ่-ตาไทย 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ขนาดกว้าง  3.00 
x  7.00  เมตร 

120,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

120,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

120,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

120,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  2  แห่ง 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ศรีโนนงาม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองใหญ่-ตา
ไทย 

200,000 
 (งบ อบต.) 

 

200,000 
 (งบ อบต.) 
 

200,000 
 (งบ อบต.) 
 

200,000 
 (งบ อบต.) 

 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้เด็กนักเรียน
ได้รับอาหารเสริม
ครบถ้วน มี
สุขภาพแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 
 

9 โครงการก่อสร้างหลังคาโล่ง 
มีชนวนป้องกันความร้อน
ภายในสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ศรีโนน
งาม 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ขนาด  10 x 12  
เมตร 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการติดตั้งมุ้งลวดพร้อม
เหล็กดัด  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 2  แห่ง 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ศรีโนนงาม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองใหญ่-ตา
ไทย 

100,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

100,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการติดตั้งมุ้งสวด ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหนองรุง 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
หนองรุง 

 

20,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

20,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

20,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

20,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
๑.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
         ๑.2  แผนงานการศึกษา 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างที่พัก
สําหรับผู้ปกครองรับส่งเด็ก  
พัฒนาเด็กเล็ก 2  แห่ง 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.ศรีโนนงาม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองใหญ่-ตา
ไทย 

180,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

180,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

180,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

180,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5  บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔  การพัฒนาองค์กร 
    ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   

แบบ  ผ.๐๑ 
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2.1  แผนงานงบกลาง  
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕6๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการสมทบกองทุน
ประกันสังคมของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประกันสังคมแก่
พนักงานจ้าง 

พนักงานจ้าง 
สมทบกองทุนฯ
จํานวน  ๑2 คน 

 

2๒0,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๔0,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๖0,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

2๘0,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

ทําให้พนักงานจ้างจ้าง
ปฏิบัติตามระเบียบ 

กองคลัง 

2 โครงการกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
บําเหน็จบํานาญของ
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

จ่ายกองทุนฯ 
จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 

281,000 
 (งบ อบต.) 

301,000 
(งบ อบต.) 

321,000 
(งบ อบต.) 

341,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

ทําให้การบริหารงาน
ทั่วไปเป็นตาม
ระเบียบ 

กองคลัง 

๓ โครงการเงินสํารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายกรณีเกิด
ภัยพิบัติ 

10  หมู่บ้าน 600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

600,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

ทําให้สามารถ
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้
เบื้องต้น 

สํานักงาน
ปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรม คณะ
ผู้บริหาร / สมาชิกสภา 
อบต. / พนักงานส่วน
ตําบล / พนักงานจ้างและ
ผู้นําต่างๆ 

เพื่อให้บุคลากรนํา
ความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน 

จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

สามารถนาํความรู้ที่
ได้มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

 
   
  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
        2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป  

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕6๑ 
(บาท) 

25๖๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการเงินเดือนฝ่าย
การเมือง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา อบต.  

จํานวน ๑2 ครั้ง/ปี 2,571,120  
(งบ อบต.) 

2,571,120 
(งบ อบต.) 

2,571,120  
(งบ อบต.) 

2,571,120 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ฝ่ายการเมืองได้รับ
ค่าตอบแทนที่
ถูกต้อง ครบถ้วน 

กองคลัง 

2 โครงการเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดือนให้พนักงาน
ส่วนตําบล  

จํานวน 12 เดือน 3,881,000 
(งบ อบต.) 

4,075,000 
(งบ อบต.) 

4,278,000 
(งบ อบต.) 

4,492,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

 สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการ ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง
พนักงานจ้าง 

จํานวน 12 เดือน 1,153,000 
(งบ อบต.) 

1,211,000 
(งบ อบต.) 

1,271,000 
(งบ อบต.) 

1,335,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนถูกต้อง 

กองคลัง 

4 โครงการเงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงาน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงาน 

จํานวน 12 เดือน 227,000 
(งบ อบต.) 

238,000 
(งบ อบต.) 

250,000 
(งบ อบต.) 

263,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

พนักงานได้รับเงิน
เพิ่มต่างๆ ถูกต้อง  

กองคลัง 

5 โครงการเงินประจํา
ตําแหน่ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งแก่ผู้
มีสิทธิได้รับ 

จํานวน  12  เดือน 177,000 
(งบ อบต.) 

186,000  
(งบ อบต.) 

195,000  
(งบ อบต.) 

205,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วนตําบล
ได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งถูกต้อง 
ครบถ้วน 

กองคลัง 

6 โครงการประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
ให้แก่พนักงานฯ 

จํานวน ๑ ครั้ง/ปี 690,000 
(งบ อบต.) 

730,000 
(งบ อบต.) 

770,000 
(งบ อบต.) 

810,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

พนักงานได้รับ
ประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษ 

สํานักงาน
ปลัด 

    ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
        2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕60 
(บาท) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

7 โครงการค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานส่วนตําบล ซึ่ง
มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

จํานวน  12  เดือน 84,000 
(งบ อบต.) 

88,000 
(งบ อบต.) 

92,000 
(งบ อบต.) 

97,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับค่าเชา่
บ้าน 

กองคลัง 

8 โครงการเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

จํานวน  2 ครั้ง/ปี 95,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

105,000 
(งบ อบต.) 

110,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับเงิน
ช่วยเหลือ
การศกึษาบุตร 

กองคลัง 

9 โครงการค่าจา้งเหมา
บริการคนงานทั่วไป 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
บริการคนงานทั่วไป 

จํานวน 1 คน  64,080 
(งบ อบต.) 

 64,080
(งบ อบต.) 

 64,080
(งบ อบต.) 

 64,080
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลมีการ
ลดภาระค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

กองคลัง 

10 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

เพื่อให้ อบต.พัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีให้มีความต้อง
ครบถ้วน และสามารถ
ตรวจสอบและการจัดเก็บ
รายได้ของ อบต.ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

จํานวน ๑ ปี 5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

50,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

50,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 
 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

ทําให้การจัดเก็บ
ภาษีได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
และสามารถ
เร่งรัดติดตาม
จัดเก็บภาษีที่
ค้างชาํระต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว  

กองคลัง 

 
 

 
๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

11 โครงการค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุมสภา
ท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สําหรับผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้ง 

จํานวน 1  ปี 30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

หน่วยงานได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

สํานักงานปลัด 

12 โครงการการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบลและ
นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล (กรณีครบ
วาระ) 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารและนายก
องค์การบริหารส่วน
ตําบล   

จํานวน 1  ครั้ง 200,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 
 

200,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

200,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

200,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

มีการเลือกตั้งตาม
กฎหมาย 

สํานักงานปลัด 

13 โครงการรับรอง
เกี่ยวกับการต้อนรับ
บุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง
เกี่ยวกับการต้อนรับ
บุคคล 

จํานวน 1 ปี 4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานสําเร็จ
ลุล่วง 

สํานักงานปลัด 

14 โครงการค่าของขวัญ 
ของรางวัล ค่า
พวงมาลัย ค่าช่อดอกไม้ 
ค่าพวงมาลาและ
กระเช้าดอกไม้ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญ 
ของรางวัล  ค่าพวงมาลัย  
ค่าช่อดอกไม้  ค่าพวง
มาลาและกระเช้าดอกไม้   
ตามความจําเป็น   

จํานวน 1 ปี 10,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

10,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ได้รับการบริหารงาน
บุคคลและบริหารงาน
ทั่วไป ไม่น้อยกว่า 10 
โครงการ 

หน่วยงานได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการ 

สํานักงานปลัด 

 
๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

15 โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไป
ราชการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักรและนอก
ราชอาณาจักร  

จํานวน 1 ปี 200,000  
(งบ อบต.) 

200,000  
(งบ อบต.) 

200,000  
(งบ อบต.) 

200,000  
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ผู้ที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมี
ประสิทธิภาพและ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการปรับปรุง
เว็บไซต์ของ อบต. 

เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
กิจกรรมของ อบต. และรับฟัง
ปัญหาต่างๆ ของประชาชน 

1  เว็บไซต์ 7,000 
(งบ อบต.) 

7,000 
(งบ อบต.) 

7,000 
(งบ อบต.) 

7,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของการปรับปรุง
และนําเทคโนโลยี
ทันสมัยมาบริการ
ประชาชน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
โครงการ 

ทําให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

17 โครงการจ้างเหมา
จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกิจการ 
อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยว 
กับกิจการ อบต. 

๑ ปี 
 

 

30,000 
(งบ อบต.) 

 

 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
 (งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ อบต. ไม่น้อยกว่า 
2  ครั้ง 

ทําให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

18 โครงการจัดทํา
วารสาร อบต. 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ข้อมูลต่างๆ ของ อบต. 
ดําเนินการ 

๖ เดือน/ฉบับ 
 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนครั้งของการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของ อบต. ไม่น้อยกว่า 
2  ครั้ง 

ทําให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 

19 โครงการค่าจา้ง
เหมาบริการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าตักสิ่งปฏิกูล ค่าจ้างแบก
สัมภาระ ค่าบริการกําจัดปลูก 
ค่าซักฟอก ค่าระวางรถบรรทุก  

1  ปี 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ทําให้การปฏิบัติงาน
และการให้บริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองช่าง 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

20 โครงการบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานและการให้บริการ
ประชาชน 

ทุกส่วนราชการ 150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

ร้อยละของการ
ปรับปรุงและนํา
เทคโนโลยีทันสมัยมา
บริการประชาชน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของโครงการ 

ทําให้การ
ปฏิบัติงาน
คล่องตัว 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
ส่วนโยธา 

21 โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุต่างๆ 
ที่จําเป็นต้องใช้ใน
สํานักงานขององค์ การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนน
งามทุกกอง 

1  ปี 100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

100,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
ลดลงร้อยละ 5 

ทําให้ อบต. มี
สิ่งที่จําเป็น
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

22 โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัวและวัสดุที่ใช้
ทําความสะอาด 

๑  ปี 
 
 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

4๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
ลดลงร้อยละ 5 

ทําให้ อบต. มี
สิ่งที่จําเป็น
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

23 โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะขนส่ง เช่น 
แบตเตอรี่ น้ํามันเบรก ยาง
นอก - ใน ปะยาง 

1 ปี 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
ลดลงร้อยละ 5 

ทําให้ อบต. มี
สิ่งที่จําเป็น
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

24 โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น  
รถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์
บรรทุกน้ํา  
กิจการอื่นๆ  

1 ปี 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงาน 
ลดลงร้อยละ 5 

ทําให้ อบต. มี
สิ่งที่จําเป็น
เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
ปลัด 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

25 โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุการเกษตร 

1 ปี 30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

30,000  
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน ลดลงร้อย
ละ 5 

ทําให้ อบต. มีสิ่งที่
จําเป็นเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

26 โครงการจัดซื้อวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 

1 ปี 20,000  
(งบ อบต.) 

20,000  
(งบ อบต.) 

20,000  
(งบ อบต.) 

20,000  
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน ลดลงร้อย
ละ 5 

ทําให้ อบต. มีสิ่งที่
จําเป็นเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

27 โครงการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
วัสดุคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์เพิ่มเติมทุกส่วน
ราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม 

1 ปี 100,000  
(งบ อบต.) 

100,000  
(งบ อบต.) 

100,000  
(งบ อบต.) 

100,000  
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน ลดลงร้อย
ละ 5 

ทําให้ อบต. มีสิ่งที่
จําเป็นเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

สํานักงานปลัด 

28 โครงการค่าไฟฟ้า 
เพื่อจ่ายเป็นค่า
กระแสไฟฟ้าสําหรับ
กิจการ อบต. 

1 ปี 170,000 
(งบ อบต.) 

170,000 
(งบ อบต.) 

170,000 
(งบ อบต.) 

170,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ทําให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

29 โครงการค่าบริการ
โทรศัพท์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์
ที่ใช้ในการติดต่อ
ราชการขององคก์าร
บริหารส่วนตําบลศรีโนน
งาม 

1 ปี 8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

8,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคล
และบริหารงานทั่วไป ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ทําให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

 
 
 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

แบบ  ผ.๐๑ 



- 123 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

30 โครงการค่าบริการ
ไปรษณีย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่า
โทรเลข ธนาณัติ ค่าซื้อดวง
ตราไปรษณีย์ 

1 ปี 3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

3,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

31 โครงการค่าบริการ
สื่อสารและ
โทรคมนาคม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ 
เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นปัจจุบันและ
บริการประชาชน 

1 ปี 120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

120,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

ทําให้การ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

แบบ  ผ.๐๑ 



- 124 - 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนให้
พนักงานส่วนตําบล  

จํานวน 12 เดือน 360,000 
(งบ อบต.) 

378,000 
(งบ อบต.) 

397,000 
(งบ อบต.) 

417,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับ
เงินเดือนถูกต้อง  

กองช่าง 

2 โครงการ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้
พนักงานจ้าง 

จํานวน 12 เดือน 282,000 
(งบ อบต.) 

297,000 
(งบ อบต.) 

311,000 
(งบ อบต.) 

327,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานจ้าง
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ถูกต้อง  

กองช่าง 

3 โครงการเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงาน
จ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นและเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

จํานวน 12 เดือน 50,400 
 (งบ อบต.) 

53,000 
(งบ อบต.) 

56,000 
(งบ อบต.) 

59,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานจ้าง
ได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ถูกต้อง  

กองช่าง 

4 โครงการเงินประจํา
ตําแหน่ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินประจํา
ตําแหน่งแก่ผู้มีสิทธิได้รับ 

จํานวน  12  เดือน 42,000 
(งบ อบต.) 

42,000  
(งบ อบต.) 

42,000  
(งบ อบต.) 

42,000  
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง
ถูกต้อง  

กองช่าง 

5 โครงการค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าบ้าน
ให้กับพนักงานส่วนตําบล 
ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตาม
ระเบียบ 

จํานวน  12  เดือน 44,000 
(งบ อบต.) 

46,200  
(งบ อบต.) 

49,000  
(งบ อบต.) 

52,000  
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับค่าเชา่
บ้าน 

กองช่าง 

6 โครงการเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรให้กับ
พนักงานส่วนตําบล ซึ่งมี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบ 

จํานวน  2 ครั้ง/ปี 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

กองช่าง 

๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงาน การจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
      2.3  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

แบบ  ผ.๐๑ 



- 125 - 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

(KPI) รับผิดชอบ
หลัก 

7 โครงการค่าถ่าย
เอกสาร แบบแปลน 
พิมพ์เขียว 

เพื่อเป็นค่าถ่ายเอกสาร 
แบบแปลน พิมพ์เขียว 
สําหรับงานกองชา่ง 

จํานวน 1  ปี 6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

6,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับ
การบริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

ได้งานที่มีคุณภาพ 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ “โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจฯ 
และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ 

1 ปี 200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

200,000 
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน  ลดลงร้อย
ละ 5 ของงบประมาณ 

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ของผู้ด้อยโอกาสฯ 
และอื่นๆ 

กองช่าง 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา 

เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประปา 

1 ปี 70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

70,000 
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน  ลดลงร้อย
ละ 5 ของงบประมาณ 

ประปาเกิด
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
สะอาด  

กองช่าง 

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

1  ครั้ง 1๒๐,000 
(งบ อบต.) 

1๒๐,000 
(งบ อบต.) 

1๒๐,000 
(งบ อบต.) 

1๒๐,000 
(งบ อบต.) 

การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน  ลดลงร้อย
ละ 5 ของงบประมาณ 

ทําให้รถดับเพลิงและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล   
     2.4  แผนงานการศึกษา 

แบบ  ผ.๐๑ 



- 126 - 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการ
เงินเดือน
พนักงานส่วน
ตําบล  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  

จํานวน 12 เดือน 1,200,000 
(งบ อบต.) 

1,260,000 
(งบ อบต.) 

1,323,000 
(งบ อบต.) 

1,390,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลจ้างได้รับ
เงินเดือนถูกต้อง  

กอง
การศึกษา 

2 โครงการ
ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้
พนักงานจ้าง 

จํานวน 12 เดือน 275,000 
(งบ อบต.) 

394,000 
(งบ อบต.) 

414,000 
(งบ อบต.) 

435,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทน
ถูกต้อง  

กอง
การศึกษา 

3 โครงการเงินเพิ่ม
ต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่างๆของพนักงานจ้าง 

จํานวน 12 เดือน 38,000  
(งบ อบต.) 

40,000 (งบ 
อบต.) 

42,000 (งบ 
อบต.) 

45,000 (งบ 
อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

พนักงานจ้างได้รับ
เงินเพิ่มต่างๆ 
ถูกต้อง  

กอง
การศึกษา 

4 โครงการเงิน
ประจําตําแหน่ง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ประจําตําแหน่งแก่ผู้มี
สิทธิได้รับ 

จํานวน  12  เดือน 42,000 
(งบ อบต.) 

42,000 
(งบ อบต.) 

42,000 
(งบ อบต.) 

42,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับเงิน
ประจําตําแหน่ง
ถูกต้อง  

กอง
การศึกษา 

5 โครงการเงิน
ช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล ซึ่งมีสิทธิ
เบิกได้ตามระเบียบ 

จํานวน  2 ครั้ง/ปี 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ได้รับการ
บริหารงานบุคคลและ
บริหารงานทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
10 โครงการ 

พนักงานส่วน
ตําบลได้รับเงิน
ช่วยเหลอื
การศึกษาบุตร 

กอง
การศึกษา 

 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
    2.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงาน

แบบ  ผ.๐๑ 



- 127 - 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

(KPI) ได้รับ รับผิดชอบ
หลัก 

1 โครงการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอา 
ชนะยาเสพติดของ อบต. (กอง 
ทุนเงินแม่) และหมู่บ้านสีขาว 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

1  ปี 50,000 
(งบ อบต.) 

5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

5๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริมด้าน
ความเข้มแข็งของชุมชน ไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ทําให้ปัญหายา
เสพติดลดลง 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 

เพื่อรวบรวมข้อมูล ปัญหา
และความต้องการของ
ประชาชนในการจัดทําแผน 

จํานวน  10  
หมู่บ้าน 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ส่งเริมด้าน
ความเข้มแข็งของขุมชนไม่
น้อยกว่า 10 โครงการ 

ทําให้ อบต.มี
ข้อมูลเพื่อใช้ใน
การจัดทําแผน 

สํานักงานปลัด 

 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
      2.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการเงินเดือน
พนักงานส่วนตําบล  

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน 
พนักงานส่วนตําบล  

จํานวน 12 
เดือน 

230,000 
(งบ อบต.) 

242,000 
(งบ อบต.) 

255,000 
(งบ อบต.) 

268,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  โครงการ 

พนักงานส่วนตําบลได้รับ
เงินเดือนถูกต้อง  

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน  
ค่าจ้างพนักงานจา้ง 

จํานวน 12 
เดือน 

141,000 
(งบ อบต.) 

149,000 
(งบ อบต.) 

157,000 
(งบ อบต.) 

165,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  โครงการ 

พนักงานจ้างได้รับ
ค่าตอบแทนถูกต้อง  

สํานักงาน
ปลัด 

3 โครงการเงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม
ต่างๆของพนักงานจ้าง 

จํานวน 12 
เดือน 

26,000 
(งบ อบต.) 

27,000 
(งบ อบต.) 

28,000  
(งบ อบต.) 

29,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  โครงการ 

พนักงานจ้างได้รับเงินเพิ่ม
ต่างๆ ถูกต้อง  

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นเงิน
ช่วยเหลือการศึกษา
บุตรให้กับพนักงาน
ส่วนตําบล 

จํานวน  2 
ครั้ง/ป ี

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  โครงการ 

พนักงานส่วนตําบลได้รับ
เงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

สํานักงาน
ปลัด 

 
 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
      2.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรม
ทบทวนอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.)  

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่  
อปพร.ในการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 

1  ครั้ง 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ 

ทําให้สาธารณ
ภัยลดลง 

สํานักงานปลัด 

6 โครงการจัดกิจกรรม
ป้องกันอุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

เพื่อป้องกันภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

2 ครั้ง/ป ี 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ 

ทําให้ลดการ
สูญเสียชีวิต 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการค่าเบี้ยเลี้ยง อป
พร. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
อปพร. กรณีองค์การ
บริหารส่วนตําบลมีคําสั่ง
ใช้ อปพร.ปฏิบัติงานตาม
อํานาจหน้าที่   

1 ปี 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ 

ทําให้เกิดขวัญ
กําลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน 

สํานกังานปลัด 

8 โครงการค่าเติมผงเคมี
แห้งถังดับเพลิง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา
เติมผงเคมีแห้งถังดับเพลิง 

1 ปี 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ 

ทําให้มีความ
พร้อมสําหรับ
การเกิดภัยต่างๆ 
ได้ทันท่วงที 

สํานักงานปลัด 

9 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่อง
แต่งกาย อปพร. 

เพื่อจัดซื้อเครื่องแต่งกาย 
อปพร. ที่ได้รับการฝึกอบ
รบหลักสูตรใหม่ 

1  ครั้ง 100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่น้อยกว่า 5  
โครงการ 

ทําให้ อปพร. 
แต่งกายถูก
ระเบียบ 
เรียบร้อย 

สํานักงานปลัด 

 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการที่ดีสู่ธรรมาภิบาล 
      2.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

10 โครงการจัดซื้อวัสดุงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเตรียมพร้อม 
ป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น
โดยมิได้คาดการณ์ 

1  ปี 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไม่
น้อยกว่า 5  โครงการ 

ป้องกันภัยที่จะ
เกิดขึ้น 

สํานักงานปลัด 

11 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

1  ครั้ง 15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

15,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไม่
น้อยกว่า 5  โครงการ 

ทําให้รถดับเพลิง
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

สํานักงานปลัด 

 
2.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
และวิทยุ 

1  ครั้ง 25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

5,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยไม่
น้อยกว่า 5  โครงการ 

ทําให้รถดับเพลิง
และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

สํานักงานปลัด 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจได้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    ๓. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
        3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการค่าใช้จ่ายในงาน
รัฐพิธี หรือวันสําคัญต่างๆ 
ของทางราชการ 

เพื่อให้ประชาชนได้
ตระหนักและให้
ความสําคัญกับวัน
ดังกล่าว 

ตามห้วงวันสําคัญ
ต่างๆ 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่
น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้ประชาชนได้
ร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญและงานรัฐ
พิธี 

กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
ชมรมผู้สูงอายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่สมบูรณ์ 

1  ครั้ง 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่
น้อยกว่า 10  โครงการ 

ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย
และจิตที่
สมบูรณ์ 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม 
เด็ก และเยาวชน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เด็กและเยาวชนจัด
กิจกรรมในด้านต่างๆ
สร้างอาชีพและเพิ่ม
รายได้ในครอบครัว
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

60,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่
น้อยกว่า 10  โครงการ 

ทําให้เด็กและ
เยาวชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

กองการศึกษาฯ 
 

3 โครงการพัฒนาสตรีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว (ครอบครัวสายใย
รัก) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ครอบครัวเกิด
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพ่อ แม่ ลูก  
และห่างไกลยาเสพติด 

๑ ครั้ง/ป ี ๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการด้าน
การส่งเสริมครอบครัว
อบอุ่น  ไม่น้อยกว่า 2  
โครงการ 

ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่าง
ครอบครัวและ
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

สํานักงานปลัด 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เพื่อป้องกันให้เด็ก 
เยาวชน มีความรู้ใน
การป้องกันและแก้ไข

10 หมู่บ้าน 25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

25,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่

ทําให้เด็ก
เยาวชนมี
ความรู้ในการมี

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.๐๑ 
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การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควร 

น้อยกว่า 10  โครงการ เพศสัมพันธ์ 

5 โครงการ อบต.น่าอยู่ (ศรี
โนนงามน่าอยู่) 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ อบต. 
เกิดความเข้มแข็ง 

1  ครั้ง/ปี 30,000 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๓๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่
ส่งเสริมด้านความ
เข้มแข็งของชุมชน ไม่
น้อยกว่า 10  โครงการ 

ทําให้เกิด
ความสัมพันธ์
อันดีใน
หน่วยงาน 

สํานักงานปลัด 

๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมเด็ก 
เยาวชน เดินตามคําสอนพ่อ
เทิดไท้องค์ราชัน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
เยาวชน เกิดการเรียนรู้
ตามรอยพ่อ 

10 หมู่บ้าน 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

ทําให้เด็ก 
เยาวชน เกิดการ
เรียนรู้ตามรอย
พ่อ 

สํานักงานปลัด 

7 โครงการหมู่บ้านสีขาว
สัมพันธ์ สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 

เพื่อให้หมู่บ้านเกิด
ความเข้มแข็ง และ
สร้างความสามัคคี
ปรองดอง 

10 หมู่บ้าน 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

ทําให้หมู่บ้าน
เกิดความ
เข้มแข็ง  

สํานักงานปลัด 

8 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เยาวชน
ห่างไกลยาเสพติด 

1 ครั้ง 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการที่ส่งเสริม
ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
ไม่น้อยกว่า 10  โครงการ 

ทําให้เยาวชน
ได้รับความรู้
เกี่ยวกับโทษของ
ยาเสพติด 

สํานักงานปลัด 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.3  แผนงานการศึกษา 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการเพิ่มศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนในการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในด้านต่างๆ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

30,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

30,0๐๐ 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและก่อนวัย
เรียน  ไม่น้อยกว่า 10  
โครงการ 

ทําให้การบริหาร
สถานศึกษาได้เกิด
ประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

 
๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการตกแต่งรถและ
ขบวนรถงานข้าวโพด
หวาน อําเภอศรีรัตนะ 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีท้องถิ่นให้
ประชาชนและคนรุ่นหลัง
ได้สืบสานต่อกันไป 

๑  ครั้ง 
 

200,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

20๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

20๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

20๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการประเพณี
ท้องถิ่นไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ  60 ของ

ทําให้ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

แบบ  ผ.๐๑ 
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เป้าหมาย 
2 โครงการจัดส่งนกักีฬาเข้า

ร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่น
ศรีรัตนะสัมพันธ์ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เยาวชนที่มีความสามารถ
ด้านกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
กีฬา 

๑  ครั้ง/ปี 
 
 

80,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

80,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

80,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

80,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนโครงการด้าน
การส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและ
นันทนาการ 

ทําให้เยาวชนที่มี
ความสามารถได้แสดง
ความสารถด้านกีฬา 

กองการศึกษาฯ 
 
 

 
 

๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
 3.5  แผนงานงบกลาง 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 

(บาท) 
 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริม
เบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 
 
 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยเอดส์ให้
สามารถดํารงชีพอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีปกติสุข 

14  คน 
 
 
 

84,000 
(งบ อบต.) 

 
 

84,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

84,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

84,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
และเบี้ยยังชีพ  ไม่น้อย
กว่า  5  โครงการ 

ทําให้ผู้ป่วย
เอดส์มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

2 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุให้สามารถ
ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างมีปกติสุข 

1 ปี 
 
 
 

4,310,000 
(งบ อบต.) 

 
 

4,600,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

4,830,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

5,075,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
และเบี้ยยังชีพ  ไม่น้อย
กว่า  5  โครงการ 

ทําให้ผู้สูงอายุมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้พิการให้สามารถ
ดํารงชีพอยู่ในสังคมได้
อย่างมีปกติสุข 

1 ปี 
 
 
 

1,600,000 
(งบ อบต.) 

 
 

1,680,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

1,764,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

1,860,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 
 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น
และเบี้ยยังชีพ  ไม่น้อย
กว่า  5  โครงการ 

ทําให้ผู้พิการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สํานักงานปลัด 
 
 
 

 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการค่าจา้ง
แรงงานโครงการ
บ้านท้องถิ่นประชา
รัฐร่วมใจ เทิดไท้
องค์ราชัน  ราชิน ี

เพื่อให้ราษฎรมีรายได้
เพิ่มขึ้นและช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสฯ 

1  หลัง 10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

10๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของการดูแลผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  
ลดลงร้อยละ  1 

ทําให้เด็กสตรี 
คนชราได้รับ
โอกาสทางสังคม 

สํานักงานปลัด 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ก่อสร้างตาม
โครงการบ้าน
ท้องถิ่นประชารัฐ
ร่วมใจ  เทิดไท้องค์
ราชัน ราชิน ี

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
สําหรับการก่อสร้าง 
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้  ผู้พิการหรือผู้ยากจน  
 

1 หลัง 150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

150,000 
(งบ อบต.) 

ร้อยละของการดูแลผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส  
ลดลงร้อยละ  1 

ทําให้ผู้ด้อยโอกาส
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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๓.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรมที่ดีแบบยั่งยืน 
     3.7  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ผู้นํา
ชุมชน ด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรค  

เพื่อส่งเสริมให้ อสม. ผู้นํา
ชุมชนมีความรู้ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
โรค 

๑  ครั้ง/ปี 
 
 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5  โครงการ 

ทําให้ อสม. ผู้นํา
ชุมชนมีความรู้เรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค 

สํานักงานปลัด 
 
 

2 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์แก่เด็ก เยาวชน
และเด็กวัยเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
โรคต่างๆ 

๑  ครั้ง/ปี 
 
 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

20,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5  โครงการ 

ทําให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องเกี่ยวกับ
การป้องกันโรคติดต่อ 

สํานักงานปลัด 
 
 

3 โครงการให้ความรู้และ
ส่งเสริมพฤติกรรมแก่
ประชาชนด้านความปลอดภัย
จากการใช้ยา  เวชภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
เครื่องสําอาง 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ด้านความปลอดภัย
จากการใช้ยา  เวชภัณฑ์  
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและ
เครื่องสําอาง 

1  ครั้ง/ปี 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

จํานวนโครงการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
และนันทนาการ ไม่น้อย
กว่า 5  โครงการ 

ทําให้ประชาชนมี
พฤติกรรมที่ดีและ
เหมาะสม 

สํานักงานปลัด 

 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์การค้าชายแดน 
    ๔.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน 
         4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

1 โครงการ  365 วัน  
ศรีสะเกษพัฒนา ตาม
แนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ
ตนเองได้ 

 หมู่บ้านนําร่อง  2  
หมู่บ้าน 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

100,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักงานปลัด 
 
 

๒ โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเพาะ
เห็ด 

๑ กลุ่ม 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

๒๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
เพาะเห็ด 

สํานักงานปลัด 
 
 

๓ โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพจักสานและทอผ้า 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เกษตรกรมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการจักสาน
และทอผ้า 

10 หมู่บ้าน 50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

50,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกษตรกรมี
ความรู้เกี่ยวกับการ
จักสานและทอผ้า 

สํานักงานปลัด 
 
 

๔ โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิด
ความเข้มแข็ง ช่วยเหลือ

10 หมู่บ้าน 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

อัตราการเพิ่มของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  เพิ่มขึ้น

ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ตามหลัก

สํานักงานปลัด 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ท้องถิ่น  สร้างความ
สามัคคีในชุมชน 

ตนเองได้ ร้อยละ  10 คน เศรษฐกิจพอเพียง  

๕ โครงการกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงกบ 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มอาชีพเลี้ยงกบ 

10 หมู่บ้าน 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกิดการต่อ
ยอดและเรียนรู้
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานปลัด 
 
 

 
๔.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน 
     4.1   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก  ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๖ โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้พิการมี
อาชีพ 

10 หมู่บ้าน 20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

20,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้ผู้พิการไม่เป็น
ภาระของครอบครัว
และสังคม 

สํานักงานปลัด 
 
 

๗ โครงการส่งเสริมอาชีพ
ผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ด้อยโอกาส 

10 หมู่บ้าน 40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

40,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้ผู้ด้อยโอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และมีอาชีพเพื่อดํารง
ชีพ 

สํานักงานปลัด 
 
 

๘ โครงการอบรมกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

10 หมู่บ้าน 80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกิดการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานปลัด 
 
 

๙ โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เกษตรอินทรีย์
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนมีศูนย์
การเรียนรู้ 

1  ศูนย์ 30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

30,000 
(งบ อบต.) 

การส่งเสริมศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ  ไม่น้อยกว่า 
5  กลุ่ม 

ทําให้เกิดการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักงานปลัด 
 
 

 
 

แบบ  ผ.๐๑ 
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3  การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๕.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
         5.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 ๒๕6๑ 
(บาท) 

 256๒ 
(บาท) 

256๓ 
(บาท) 

256๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอบรม
อาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทสม.) 
 

เพื่อส่งเสริมอาสาสมัครให้มี
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นตัวอย่าง
ที่ดี 
 

จํานวน ๕๐  คน 
 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

3๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 

ทําให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 
 

๒ 
 

โครงการปลูกป่าเฉลิม
พระเกียรติ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
และเพิ่มจํานวนป่าไม้ใน
พื้นที่ 

๓๐๐ ต้น 150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

150,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 

ทําให้ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์และตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด 

3 โครงการฟื้นฟูระบบ
นิเวศน์แหล่งน้ํา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนช่วยกันฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา 

1  แห่ง 80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

80,000 
(งบ อบต.) 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนช่วยกันฟื้นฟู
ระบบนิเวศน์แหล่งน้ํา 

สํานักงานปลัด 

แบบ  ผ.๐๑ 



- 140 - 
 

๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ฝายตาเหมา เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ของประชาชน 
 

จํานวน ๑  แห่ง 1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

1๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 

ทําให้มีสถานที่พักผ่อน
และสถานที่ท่องเที่ยว
ของประชาชน ในเขต 
อบต. 

สํานักงานปลัด 

 


