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1.2  โครงการแผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 -  2564 
       1.2.1  แผนพัฒนาสี่ปี  พ.ศ. 2561 - 2564  ห้วงปี 2561  ตามแบบ ผ.01 (ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ 
แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561 - 2564 

อบต.กลางใหญ่ เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

1.  โครงการก่อสร้างรั้วทีท่ า
การ อบต. 

เพื่อให้อาคาร 
สถานที่ 
ทรัพย์สินของ 
อบต. มีความ
ปลอดภัยมั่นคง 

ก่อสร้าง
รั้ว อบต. 
ตามแบบ
ที่ อบต. 
ก าหนด 

  300,000.00     ความยาวของ
รั้วทีก่่อสร้าง 

เกิดความ
ปลอดภัยใน
ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง 
ส านักช่าง 
  

2.  โครงการก่อสร้างทอ่ลอด
เหลี่ยม ภายในต าบล 

เพื่อให้สามารถ
ระบายน้ าได้ 
และประชาชน
สัญจรไปมาได้
สะดวก 

ขนาด
กว้าง 
6.00 
เมตร ยาว 
400 
เมตร 
กว้าง 
6.00 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 ความยาวของ
ท่อลอด
เหลี่ยม 

สามารถระบาย
น้ าได้ และ
ประชาชนสญัจร
ไปมาได้สะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

3.  โครงการก่อสร้าง/เสริม
ผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติก หมูท่ี่ 1 จากบ้านนาย
วรวทิย์ สอดศรี ถึง 
โรงเรียนบ้านกลางใหญ ่

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
400 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

900,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

4.  โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก หมู่ที ่9 
จากบ้านนายประหยัด 
จันทร์จวง ถึง บ้านนาย
เส็ง บุญยา 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
300 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

500,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มี
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกใช้
คมนาคมได้
สะดวก รวดเรว็ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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5.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 จากบ้าน
โคก ถึง บ้านนาหลู ่ต.นา
แก 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
2,000 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

700,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

6.  โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก หมูท่ี่ 4 จากทีน่า
นายประดิษฐ์ อินทร์งาม 
ถึง โนนนอ้ย 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 ได้มี
ถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 6 
เมตร ยาว 
1,000 
เมตร 
หนา 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

350,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 มี
เส้นทาง
คมนาคมใช้ได้
อย่างสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

7.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายนิรนัดร์ อินทร์งาม 
ถึง เสน้ทาง วัดป่าบึงเขา
หลวง 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
400 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

500,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

8.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 จากศาลา
ประชาคมบ้านโคก หมู่ที่ 
6 ถึง ทางเข้าบ้านนาหลู่ 
ต.นาแก 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 6 มีถนน 
คสล. ส าหรับใช้
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,000 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

500,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

9.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 10 จากบ้าน
นายถวัลย์ อนิทร์งาม ถึง 
นานางสมปอง ชยะโอชะ 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 ได้มี
ถนนลกูรัง ใช้ใน
การคมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
200 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

250,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มีถนน
ลูกรัง ใช้
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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10.  โครงการก่อสร้างถนนดนิ 
หมู่ที่ 5 จากวัดบ้านสวน 
ถึง ทีท่ าการอบต. กลาง
ใหญ่ 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 5 ได้มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

กว้าง 5 
เมตร ยาว 
300 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

200,000.00       ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 5 มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

11.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้าน
นายทวีศกัดิ์ ทองม ีถึง
บ้าน นางอารี พญิญะ
พันธ ์

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
400 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร (ไม่
มีไหล่
ทาง) ตาม
แบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  500,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มีถนน 
คสล. ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

12.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นางต้อย งามสม ถึงบ้าน
นางเสงี่ยม บัวศร ี

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
300 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  350,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

13.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จาก รพ.
สต.กลางใหญ่ ถึงบ้าน
นายสมศรี ทองม ี

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
300 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  350,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

14.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จากบ้าน
นายอ าพันธ์ วงสามารถ 
ถึงเขตต าบลบ้านกอก 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
500 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  200,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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15.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 3 รอบพืน้ที่
สาธารณะดงตงโตน้ 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 3 มี
เส้นทาง
คมนาคมใช้ได้
อย่างสะดวก
มากย่ิงขึ้น 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
2,000 
เมตร 
หนา 
0.50 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  200,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีเส้นทาง
คมนาคมใช้ได้
อย่าง สะดวก
มากย่ิงขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

16.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 3 จาก บ้าน
นายค าไพ ชินสีห์ ถึงบ้าน 
นายวีระพล บญุจรัส 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
250 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตรตาม
แบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  350,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 3 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

17.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 จากวัด
บ้านโคก ถึง ถนน
หมายเลข 2406 บ้าน
กลางใหญ ่

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
700 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  400,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

18.  โครงการขยายเส้นทาง
คมนาคม จาก ถนนแจ้ง
สนิท(ทางเข้าบ้านโคก 
หมู่ที่ 6) ถึง บ้านนาย
เนียด วงศ์ศร ี

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
คสล. ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 6 
เมตร ยาว 
450 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  250,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีถนน 
ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

19.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 7 จากดอนปู่
ตา ถึง ทางไปหนองประ
ถา 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 มีถนน 
ลูกรังส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
2,500 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 
 
 

    300,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการ
ล าเลียงขนส่ง
วัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรและ
สามารถลด
ต้นทนุได้มากขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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20.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ 8 จากบ้าน
นายค าหิน แก้ววรรณา 
ถึงจากบ้านนางบุญล้อม 
หอกค า 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
200 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    400,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีถนน 
ลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ใช้
คมนาคมได้
สะดวก รวดเรว็ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

21.  โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิ 
หมู่ที่ 8 จากแยกบ้านนาง
แดง รกัเพือ่น ถึงบ้านนาง
สุบิน แก้วศร ี

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีถนน
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
400 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    900,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีถนน 
ลาดยางแอส
ฟัลท์ติก ใช้
คมนาคมได้
สะดวก รวดเรว็ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

22.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 จาก
บริเวณศาลาประชาคม 
ถึง บ้านนายประกาย เผา่
ศิริ 

เพือ่ให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีถนน 
ลูกรังส าหรับใช้
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
550 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    100,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการ
ล าเลียงขนส่ง
วัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรและ
สามารถลด
ต้นทนุได้มากขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

23.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 8 จากบ้าน
ไผ่ ถึง บ้านยางเครอื 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 ได้มี
ถนนลกูรัง
ส าหรับใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 4 
เมตร ยาว 
300 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    300,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 8 มีถนน
ลูกรัง ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

24.  โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นางชูศรี แสนโท ถึง บึง
น้ าใส 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,000 
เมตร 
หนา 
0.15 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 
 
 

    600,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มีถนน 
คสล. ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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25.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 จากบ้าน
นายเส็ง บุญยา ถึง หนอง
สาวเอ ้

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
ลูกรัง ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 4 
เมตร ยาว 
3,000 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    400,000.00   ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนมี
ความสะดวก 
สบายในการ
ล าเลียงขนส่ง
วัตถุดิบและ
ผลผลิตทางการ
เกษตรและ
สามารถลด
ต้นทนุได้มากขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

26.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 จากบึงเขา
หลวง ถึง หนองไม้ตาย 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
ลูกรัง ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 6 
เมตร ยาว 
2,000 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      400,000.00 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
ลูกรัง ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

27.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 9 จากบึงเขา
หลวง ถึง หนองไม้ตาย 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
ลูกรัง ส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 6 
เมตร ยาว 
2,000 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      400,000.00 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีถนน 
ลูกรัง ใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

28.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 11 จากบ้าน
นายพุทธ แสนสุด ถึง 
บริเวณที่นานางหมนุ เสน
สาย 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 ได้มี
ถนนลกูรัง ใช้ใน
การคมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
800 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      150,000.00 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มีถนน
ลูกรัง ใช้
คมนาคมได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

29.  โครงการก่อสร้างถนน
แอสฟัลท์ติก ภายในเขต 
ต าบลกลางใหญ ่

เพื่อให้
ประชาชนใน
ต าบลกลางใหญ่ 
มีถนนส าหรับใช้
ในการคมนาคม 
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด
กว้าง 5 
เมตร ยาว 
1,000 
เมตร 
หนา 
0.04 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 
 
 

1,500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน
ต าบล มีถนน 
แอสฟัลท์ติกใช้
คมนาคมได้
สะดวก รวดเรว็ 
และปลอดภัย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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30.  โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เสาธงชาติ ศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็บ้านไผ ่

เพื่อให้
ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการได้
มองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนและเป็น
จุดรวมแถว
นักเรียน 

ก่อสร้าง
เสาธง
ชาติศูนย์
พัฒนา
เด็กเล็ก 
ตามแบบ
ที่ อบต. 
ก าหนด 

70,000.00       ขนาดของเสา
ธงชาต ิ

ประชาชน 
พนักงาน ผู้มา
ติดต่อราชการ
มองเห็นสถานที่
ได้ชัดเจน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

31.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 8 จากบ้านนางป่ัน 
สีสุด ถึง บ้านนายสีโทน 
ชาวไทย 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
400 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

530,000.00       ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

32.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด หมูท่ี่ 
4 จากศาลาประชาคม 
ถึงบ้านนางทองสา หลัก
ค า 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
250 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

200,000.00       ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิด ไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

33.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด หมูท่ี่ 
7 จากบ้านนางพลอย ถึง
บ้าน นายทองค า ชาว
ไทย 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
400 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

450,000.00       ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิด ไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

34.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบเปิด หมูท่ี่ 
2 จากบ้านนางหนูพา 
มั่นคง ถึงบริเวณสวน 
นายทา แสวงศร ี

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 2 ได้มีราง
ระบายน้ าแบบ
เปิดไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
500 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 
 
 
 

  550,000.00     ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 2 มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิด ไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 



 

หน้า 19 
 

35.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 8 จากบ้านนายปา 
ดวงมณี ถึง สี่แยกบ้าน
นางประกอบ หลกัค า 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้าน ระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
300 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  400,000.00     ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

36.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 1 
จากบ้านนางวิไลวรรณ 
บุญเทียม ถึง รัว้วัดศรี
ธาตุ 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
250 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    500,000.00   ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 1 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

37.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด หมูท่ี่ 
4 จากบ้านนายสมร หลัก
ค า ถึง บ้านนายประยงค์ 
ธรรมศิลป์ 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 ได้มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิดไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
400 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

    400,000.00   ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิด ไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

38.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 6 
จากศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก
บ้านโคก ถึง ถนนแจ้ง
สนิท 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
300 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

    300,000.00   ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

39.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบปิด หมูท่ี่ 
7 จากบ้านนางค าภา-
นางท านอง ถึงโรงสี
ชุมชน 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 ได้มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิดไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
200 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 
 
 

    300,000.00   ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 มีราง
ระบายน้ าแบบ
ปิดไว้ใช้ในการ
ระบายน้ าเสีย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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40.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 7 จากโรงสีข้าว
ชุมชน ถึง ดอนปู่ตา 

เพื่อให้การ
ระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน
สามารถระบาย
น้ าได้สะดวกน้ า
ไม่ท่วมขัง และ
ลดปัญหาน้ า
ท่วมขังในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
200 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
พร้อมฝา
ปิด ตาม
แบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      300,000.00 ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

41.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
ภายใน หมู่ที่ 8 

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านสามารถ
ระบายน้ าได้
สะดวก ลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
500 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
พร้อมฝา
ปิด ตาม
แบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      400,000.00 ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 8 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

42.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนางพัชรี 
ทองม ีถึงบ้านนางชูสี 
แสนโท 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 ได้มีราง
ระบายน้ า คสล. 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
400 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

      450,000.00 ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

43.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 9 จากบ้าน นาย
สุวรรณ บุญศกัดิ์ ถึงบ้าน
นางสั่น บัวศร ี

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 ได้มีราง
ระบายน้ า คสล. 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
600 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  550,000.00     ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

44.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล. แบบปิด 
หมู่ที่ 9 จากบ้าน นาย
เสงี่ยม แก้ววรรณา ถึง
บ้านนายลุน อินทร์งาม 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 ได้มีราง
ระบายน้ า คสล. 

ขนาด
กว้าง 
0.60 
เมตร ยาว 
200 
เมตร ลึก 
0.60 
เมตร 
ตามแบบ  

      200,000.00 ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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45.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล หมู่ที่ 1 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 1 มีน้ าบาดาล
ใช้อย่างเพียงพอ 

ขุดเจาะ
น้ าบาดาล
ภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

30,000.00       ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนในหมู่
ที่ 1 มีน้ าใช้ 
เพื่อการอุปโภค 
- บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

46.  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล เพื่อการเกษตร 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 มีน้ า
บาดาลใช้อย่าง
เพียงพอ 

ขุดเจาะ
น้ าบาดาล
ภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

  30,000.00     ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 4 มีน้ าใช้ 
เพื่อการอุปโภค 
- บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

47.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่6 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ระบบ
ประปา 
ภายใน
หมู่บ้าน 

  300,000.00     ระยะทาง
ความยาวของ
การปรับปรุง
ระบบประปา 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีน้ าใช้ 
เพื่อการอุปโภค 
- บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

48.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที ่9 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

    400,000.00   ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มีน้ าใช้ 
เพื่อการอุปโภค 
- บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

49.  โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมูท่ี่ 10 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 10 มี
น้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา
ภายใน
หมู่บ้าน 
ตามแบบ 
อบต.
ก าหนด 

      400,000.00 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
น้ าประปา 

ประชาชนในหมู่
ที่ 10 มีน้ าใช้ 
เพื่อการอุปโภค 
- บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

50.  โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง หมู่ที่ 7 บริเวณ
เส้นทางหลังส านกัสงฆ์
หนองเม่า 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 7 มีถนน 
ลูกรังส าหรับใช้
ในการคมนาคม
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ขนาด 
กว้าง 8 
เมตร 
หนา 
0.20 
เมตร ยาว 
600 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต.  

  300,000.00     ความยาวของ
ถนน 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 7 มีถนน 
ลูกรังใช้ในการ
คมนาคม ได้
อย่างสะดวก 
รวดเร็ว 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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51.  โครงการก่อสร้างถนน/
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณที่ท าการ อบต. 

เพื่อให้
ประชาชนผูม้า
ติดต่อราชการ 
ได้รับความ
สะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้าง
ถนน / 
ลาน
คอนกรีต 
ตามแบบ
ที่ อบต. 
ก าหนด 

400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 ความยาวของ
ถนน/ลาน
คอนกรีต 

ประชาชน 
พนักงาน ผู้มา
ติดต่อราชการ 
ได้รับความ
สะดวก 
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

52.  โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์บริเวณหนอง
แฝก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้บริเวณ
แหล่งน้ า
สาธารณะหนอง
แฝก มีสภาพภูมิ
ทัศนท์ี่สะอาด
เป็นระเบียบ 
สะดวก 
ปลอดภัยต่อการ
ใช้น้ าของ
ประชาชนใน
พื้นที่มากย่ิงขึน้ 

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ภายใน
พื้นที่
หนอง
แฝก หมู่
ที่ 3 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มาใช้บรกิาร 

ประชาชนใน
ต าบลกลางใหญ่
ได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า
สาธารณะ ด้วย
ความสะดวก
สะอาด 
ปลอดภัย และ
ยังเป็นที่
ประทับใจผู้พบ
เห็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

53.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 5 
จากบ้านนายสวอง ทอง
เจียว ถึงเหล่าเฒ่าเล็ด 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 5 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

300,000.00       ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 5 มีไฟฟ้า
ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

54.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 2 
จากบ้านนางสอง ภิญญะ
พันธ์ ถึง ดงใหญ ่

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร และ
เพื่อเป็นการลด
ต้นทนุการผลิต 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

400,000.00       ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
สามารถลด
ต้นทนุในการ
ผลิตได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

55.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 1 
(พร้อมหมอ้แปลงไฟฟ้า)
จากที่สวน นางบุญช่วย 
สอดศรี ถึง ถนนแจ้งสนิท 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร และ
เพื่อเป็นการลด
ต้นทนุการผลิต 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

600,000.00       ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
สามารถลด
ต้นทนุในการ
ผลิตได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

56.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 3 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 
20 จุด 

  300,000.00     ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 3 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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57.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร หมูท่ี่ 4 
จากสถานปฏิบัติธรรม ถึง 
สวนนายสุบรรณ งอกศรี 
(พร้อมหมอ้แปลง) 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตรและ
เพื่อเป็นการลด
ต้นทนุ 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,500 
เมตร 

  250,000.00     ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
สามารถลด
ต้นทนุในการ
ผลิตได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

58.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 จากบ้านนายสว
อง ทองเจียว ถึง คอกไก่ 
นายพรมม ี

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร และ
เพื่อเป็นการลด
ต้นทนุการผลิต 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,500 
เมตร 

  100,000.00     ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าส่องสว่าง
ใช้ เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

59.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 5 จากบ้านสวน ถึง
บ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 
ต.ดงแคนใหญ่ จ.ยโสธร 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 5 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

    1,000,000.00   ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 5 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

60.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตรจากถนน
แจ้งสนทิเขตบ้านสวน 
หมู่ที่ 5 ถึงบ้านนาหลู่ ต.
นาแก 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใชอ้
ไฟฟ้าเป็นปัจจัย
ผลิตทางการ
เกษตร ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยผลิต
ทางการเกษตร 

ระยะทาง
ประมาณ 
2,000 
เมตร 

    500,000.00   ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

61.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 จาก บ้านโคก 
หมู่ที่ 6 ถึง วัดป่าสุดตา
วาส (ทางเข้าบ้านนาหลู่) 
ต.นาแก 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 6 ได้มีไฟฟ้า
ใช้เพื่อ
การเกษตร และ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
900 
เมตร 

    300,000.00   ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

62.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนในหมู่
ที่ 6 ได้มีไฟฟ้า
ใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
500 
เมตร 

    200,000.00   ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 6 มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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63.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
เพื่อการเกษตร ภายใน
บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 

เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพ
ของเกษตรกรให้
สามารถใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจัยการ
ผลิตทาง
การเกษตร 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

      300,000.00 ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตร และ
สามารถลด
ต้นทนุในการ
ผลิตได้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

64.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 9 จากบ้านนายบุญ
มี บุญจรัส ถึงบึงน้ าใส 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
1,000 
เมตร 

  200,000.00     ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 9 มีไฟฟ้า
ใช้เพื่อ
การเกษตร และ
ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

65.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 จากวัดบ้านไผ่ 
ถึง บริเวณแยกดงดอน
สะแบง 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
800 
เมตร 

      300,000.00 ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

66.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 10 จากบ้านนาย
ถวัลย์ อนิทร์งาม ถึง บ้าน
นายชาย ทองสง่า (หมู่ที่ 
2) 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
200 
เมตร 

  300,000.00     ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 10 มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล,  
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

67.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 11 จากบ้านนาย
ศักดิ์ศิลป์ ถึง ที่นานาย
บุญทัน ทางาม 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ระยะทาง
ประมาณ 
800 
เมตร 

    200,000.00   ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

68.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ 11 

เพื่อให้
ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 ได้มี
ไฟฟ้าใช้เพื่อ
การเกษตรและ
ใช้ในครัวเรือน 

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ 
จ านวน 
20 จุด 

      400,000.00 ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 11 มี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง,  
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69.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ประโยชน ์

เพื่อให้
ประชาชนในเขต 
อบต. มีไฟฟ้า
สาธารณะใช้ใน
ยามค่ าคืน 

สามารถ
เพิ่มการ
ขยายเขต
ไฟฟ้าได้
เพิ่มขึน้ใน
เขตพื้นที่
ต าบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ความยาว
ระยะทางของ
การขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

70.  โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบเปิด หมูท่ี่ 
2 จากบ้านนางกุหลาบ 
รวมธรรม ถึง ทีน่านาย
สมบูรณ์ ศริิพัฒน ์

เพื่อให้การ
ระบายน้ าใน
หมู่บ้านระบาย
ได้สะดวก ไม่
ท่วมขังและลด
ปัญหาน้ าท่วมขัง
ในพื้นที ่

ขนาด
กว้าง 
0.40 
เมตร ยาว 
350 
เมตร ลึก 
1.00 
เมตร 
ตามแบบ 
อบต. 
ก าหนด 

300,000.00       ความยาวของ
รางระบายน้ า 

ประชาชนใน 
หมู่ที่ 2 มีระบบ
ระบายน้ าที่ด ีไม่
มีน้ าขังและเน่า
เหม็น 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

71.  โครงการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์บริเวณ ทีท่ าการ 
อบต. กลางใหญ ่

เพื่อให้ส านกังาน 
อบต. กลางใหญ่ 
มีสภาพภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ที่สวยงาม
เหมาะสมในการ
ท างานของ
พนักงาน และ
เป็นที่ประทับใจ
ของผู้มาติดต่อ
ราชการ 

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์
ภายใน
พื้นทีท่ี่ท า
การ 
อบต. 
กลางใหญ ่

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ที่มาใช้บรกิาร 

ส านักงาน อบต.
กลางใหญ่ มีภมูิ
ทัศนท์ี่สวยงาม 
เหมาะแกก่าร
ท างานของ
พนักงาน เป็นที่
ประทับใจของผู้
มาติดต่อ
ราชการ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กอง
ประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

72.  โครงการผลิตข้าวปลอด
สารพิษและได้มาตรฐาน 

เพื่อสนับสนุน
เกษตรกรผลิต
ข้าวเกษตร
อินทรีย์ 

จัดซื้อปุ๋ย
ชีวภาพ 
เมล็ดพันธุ์
และอบรม
ให้ความรู ้

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน
เกษตรกรที
ได้รับการ
อบรม 

ประชาชนมีข้าว
ที่มีคุณภาพใน
การบรโิภคและมี
ผลผลิตในการ
จ าหน่ายเพิ่มมาก
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

73.  โครงการสนับสนุนศนูย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนนิงาน
ของศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

ปรับปรุง
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ทางการ
เกษตร
ประจ า
ต าบล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
อุดหนนุ 

ประชาชนมี
แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร
ภายในต าบล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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74.  โครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจชมุชนต าบล
กลางใหญ ่

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรูข้อง
ประชาชน ใน
ต าบล 

สนับสนุน
การ
ด าเนนิงาน
ของศูนย์
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนเกษตร
ที่ได้รับความรู ้

สามารถเป็น
แหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร 
เพื่อปรับเปลี่ยน
แนวคิดในการลด
ต้นทนุการผลิต 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

75.  โครงการขับเคลือ่นการ
พัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และ
เศรษฐกิจ
พอเพียง เป็น
แบบอย่างและ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้าน
ภายใน
ต าบล
จ านวน 
11 
หมู่บ้าน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของ
หมู่บ้านที่มี
การขับเคลื่อน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
เป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ในปี 
2561 

ประชาชนไดม้ี
ส่วนรว่มในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

76.  โครงการเสริมสร้างความรู้
ด้านการสหกรณ์ในระดับ
ประชาชน 

เพื่อสรา้งองค์
ความรู้ประกอบ
อาชีพ ด้านการ
สหกรณ ์

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ในกับ
ประชาชน
ในต าบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ร้อยละของผู้
ร่วมโครงการมี
ความรู้ด้าน
การสหกรณ ์

ประชาชนมี
ความรู้วาระ
แห่งชาติด้านการ
สหกรณ์ และใช้
วิธีสหกรณ์สร้าง
เศรษฐกิจใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

77.  โครงการอดุหนุนกลุ่ม
อาชีพ 

เพื่อสนับสนุน
การด าเนนิงาน
ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในต าบล 

สนับสนุน
กลุ่มอาชีพ
ในต าบล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนกลุม่ที่
ได้รับเงินทุน 

กลุ่มอาชีพมี
ความเขม้แขง็
สามารถ
ด าเนนิงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

78.  โครงการปุ๋ยชีวภาพ
อัดเมด็ 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน ผลิต
ปุ๋ยเพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม 

จัดซื้อ
อุปกรณ์
ท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

  800,000.00     จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกร
สามารถลด
ต้นทนุในการ
ผลิต/และยังช่วย
ส่งเสริมสขุภาพที่
ดีของเกษตรกร 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

79.  โครงการอบรมส่งเสริม
กลุ่มอาชีพในต าบล 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน ผลิต
ปุ๋ยเพื่อใช้ใน
การเกษตรกรรม 

จัดซื้อ
อุปกรณ์
ท าปุ๋ย
ชีวภาพ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนกลุม่ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมี
ความเขม้แขง็ 
สามารถ
ด าเนนิงานได้
อย่างต่อเนื่อง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

80.  โครงการส่งเสริมการปลกู
ไม้ผลไม้ยืนต้น 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนปลกู
ต้นไม้ และไม้ผล 

จัดหาพันธุ์
ไม้ผล ไม้
ยืนต้น
ให้กับ
ประชาชน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนต้นไมท้ี่
ได้รับการปลกู 

จ านวนต้นไมท้ี่
ได้รับการปลกู 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานการพาณิชย์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

81.  โครงการปรับปรุงตลาด
ชุมชน 

เพื่อให้เกษตรได้
มีแหล่งรับซ้ือ
แลกเปลี่ยน
ผลผลิตทางการ
เกษตรและสนิค้า
อุปโภค - บริโภค 

ปรับปรุง
ตลาด
ชุมชน
ภายใน
ต าบล
กลางใหญ ่

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวนตลาดที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
แหล่งซ้ือขาย
ผลผลิตทาง
การเกษตรและ
สินค้าอุปโภค-
บริโภคที่ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 
 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพชีวติ 
แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

82.  โครงการอดุหนุนการจัด
งานกาชาดและงานปีใหม่
ประจ าปี 

เพื่อสนับสนุน
การจดังาน
กาชาดและงานปี
ใหม่ประจ าป ี

อุดหนนุ
จังหวัดใน
การจดังาน
กาชาดและ
งานปีใหม่ 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
อุดหนนุ 

การจดังาน
กาชาดและงานปี
ใหม่ส าเร็จลุลว่ง
ตามวัตถุประสงค ์

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

83.  โครงการอดุหนุน
สาธารณสขุมูลฐาน 

เพื่อเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ ของ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
หมู่บ้าน ให้มี
ความรู้
ความสามารถใน
การควบคุม
โรคติดตอ่ 

สนับสนุน
กิจกรรม
ของ
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
หมู่บ้าน / 
ผู้น าชุมชน 
และ
เครือข่าย
ประชาชน 

165,000.00 165,000.00 165,000.00 165,000.00 จ านวน
กิจกรรมที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
หมู่บ้าน ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชน มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ควบคุม
โรคติดตอ่ใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

84.  โครงการเพิม่
ประสิทธภิาพการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสขุ 

เพื่อให้
อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
ปฏิบัติ
หน้าที ่

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน อสม. 
ที่เข้าร่วม
โครงการ 

อาสาสมัคร
สาธารณสขุ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

85.  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันการ
ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

จ านวน
ผู้ป่วยด้วย
โรค
ไข้เลือดออก 
ไม่เกิน
เกณฑ์
มาตรฐาน 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของ
ผู้ป่วยลดลง
ในแต่ละป ี

จ านวนผู้ป่วย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

86.  โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

สัตว์เลี้ยงไม่
เป็นพาหะ
ของโรคพิษ
สุนัขบ้า 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 ร้อยละของ
ผู้ป่วยลดลง
ในแต่ละป ี

ประชาชน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 



 

หน้า 28 
 

87.  ค่าจัดซ้ือเครื่องพน่หมอก
ควัน 

เพื่อให้มีอุปกรณ์
ในการป้องกนั
และก าจัดพาหะ
ของโรค 

จัดซื้อเครื่อง
พ่นหมอก
ควันแบบ
สวิงฟ็อกซ์ 

90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 จ านวน
เครื่องพน่
หมอกควัน 

จ านวนผู้ป่วยเป็น
โรคไข้เลอืดออก
ลดลง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

88.  โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกนัการ
ติดเชื้อเอชไอวี ในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน 

เพื่อส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกนัการ
ติดเชื้อเอชไอวี 
ในกลุ่มเด็กและ
เยาวชนในชมุชน 

เด็กและ
เยาวชนใน
ชุมชนต าบล
กลางใหญ่ 
มีความรู้
ความเข้าใจ
ในการ
ป้องกันการ
ติดเชื้อเอช
ไอวี 

300,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวนเดก็
และเยาวชน
ที่ร่วม
กิจกรรม 

สามารถปอ้งกนั
การติดเชือ้เอชไอ
วี ในกลุม่เดก็
และเยาวชนได ้

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

89.  โครงการส่งเสริมสขุภาพ
แม่และเดก็ในครรภ ์

เพื่อให้แมแ่ละ
เด็กได้รับ
สารอาหาร ที่
ครบถ้วน 
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

สตรีที่
ตั้งครรภ์ใน
ต าบลกลาง
ใหญ่ 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนผู้
ได้รับการ
ส่งเสริม 

แม่และเดก็ได้รับ
สารอาหารที่
ครบถ้วนมีพัฒนา
ที่เหมาะสมกับ
วัย 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

90.  อุดหนนุโครงการบริการ
การแพทย์ฉกุเฉิน 

เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงระบบ
บริการการแพทย์
ฉุกเฉินไดอ้ย่าง
รวดเร็วมี
ประสิทธภิาพ
และได้ตาม
มาตรฐาน 

สนับสนุน
การจดั
รถพยาบาล
ฉุกเฉิน
บริการ
ประชาชน 
24 ช.ม. 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการ 

ประชาชน
สามารถเข้าถึง
ระบบบริการ
การแพทย์ฉกุเฉิน
ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธภิาพ ได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

91.  อุดหนนุกองทนุ
หลักประกันสขุภาพระดับ
ต าบล 

เพื่อให้ประชาชน
ในต าบลได้รับ
การดแูลเอาใจใส่
ในเรือ่งการ
ส่งเสริมสขุภาพ 

สนับสนุน
การ
ด าเนนิงาน
ของกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ
ต าบล 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความรู้
ความเข้าใจใน
การดแูลรกัษา
สุขภาพและมี
ระบบการ
ช่วยเหลือที่
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

92.  โครงการคาราวานตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

เพื่อให้บริการ
ประชาชน
เกี่ยวกับการ
ตรวจสขุภาพ 
การรับบริจาค
เลือดการตรวจ
สุขภาพฟัน ฯลฯ 

ให้บริการ
ออกตรวจ
สุขภาพ
บริจาค
โลหิต ตรวจ
สุขภาพช่อง
ปาก 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้ง
ของการออก
ให้บริการ 

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดี ทั้ง
ทางร่างกายและ
จิตใจ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

93.  โครงการจัดกิจกรรม
วันผู้สูงอายุ 

เพื่อเป็นการ
แสดงออกถึง
ความกตญัญู
กตเวทีและให้
ความส าคัญ
กับผู้สูงอายุ 

ส่งเสริม
กิจกรรม
การมสี่วน
ร่วมให้แก่
ผู้สูงอายุ
ในเขต
ต าบล
กลางใหญ ่

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน
ผู้สูงอายุ
ที่เข้า
ร่วม
กิจกรรม 

ส่งเสริม
ความสัมพนัธ์
อันดแีละท า
ให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพจิตที่ด ี

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

94.  โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ตดิเชือ้ 

เพื่อให้
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผูต้ิด
เชื้อ มี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี สามารถ
อยู่ในสังคมได้
อย่างมี
ความสุข 

ผู้สูงอายุ 
1,020 
คน ผู้
พิการ 
230 คน 
ผู้ติดเชื้อ 
9 คน 

11,509,200.00 10,459,200.00 10,459,200.00 10,459,200.00 จ านวน
ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ 
ผู้ติดเชื้อ 
ที่ได้รับ
เบ้ียยัง
ชีพ 

ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผูต้ิด
เชื้อ ไดร้ับเบ้ีย
ยังชีพอย่าง
ครอบคลุม
และทัว่ถึง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดระเบยีบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

95.  โครงการอดุหนุนศนูย์การ
จัดชื้อจัดจ้างขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

เพื่อสนับสนุนศนูย์
การจดัชื้อจัดจ้าง
ขององคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่นระดับ
อ าเภอ 

อุดหนนุ
ศูนย์การ
จัดชื้อจัด
จ้างของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วน
ท้องถิ่น
ระดับ
อ าเภอ 

28,000.00 28,000.00 28,000.00 28,000.00 จ านวนครั้งของ
การอุดหนนุ 

การปฏิบัติงานของ
ศูนย์มี
ประสิทธภิาพ
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานงานรักษาความสงบ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

96.  โครงการอดุหนุนส่งเสริม
กิจการศนูย์ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด 
อ าเภอเขือ่งใน 

เพื่อสนับสนุน
กิจการของศูนย์
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติด อ าเภอ
เขื่องใน 

ศูนย์ฯ เขือ่ง
ใน 
ด าเนนิงานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ 
และมี
ประสิทธผิล 
 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวนครั้ง
ที่อุดหนุน 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์มี
ประสิทธภิาพ
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

97.  โครงการอดุหนุนส่งเสริม
กิจการศนูย์ป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธาน ี

เพื่อสนับสนุน
กิจการของศูนย์
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวดั
อุบลราชธาน ี

ศูนย์ป้องกนั
และ
ปราบปราม
ยาเสพติด
จังหวัด
อุบลราชธานี 
ด าเนนิงานได้
อย่างเต็ม
ประสิทธภิาพ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้ง
ที่อุดหนุน 

การปฏิบัติงาน
ของศูนย์มี
ประสิทธภิาพ
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

98.  โครงการติดตั้งสญัญาณ
จราจร 

เพื่อให้ประชาชน
มีความปลอดภัย
ในการเดินทาง 

ติดตั้งไฟ
กระพริบ/
กระจกสอ่ง
ทางตามทาง
แยกหรอืจุด
ที่มีความ
เสี่ยง 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน
สัญญาณ
จราจรที่
ติดตั้ง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการเดินทาง 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

99.  โครงการฝกึอบรมจัดตั้ง / 
ทบทวน อปพร. 

เพื่อฝกึอบรม
ทบทวนทกัษะ
การปฏิบัติหน้าที่
ให้กับ
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน 

สมาชิก
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
ต าบลกลาง
ใหญ่มีทกัษะ
ในการปฏิบัติ
หน้าที ่

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวนผู้ที่
ได้รับการ
อบรม 

อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนมทีกัษะ
ความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

100.  โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนนเนื่องใน
เทศกาลปีใหม่ 
และเทศกาล
สงกรานต ์

ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนลง
ร้อยละ 5 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 สถิติของ
การเกิด
อุบัติเหตณ์
ที่ลดลง 

สามารถปอ้งกนั
และลดความ
สูญเสียทั้งด้าน
ร่างกายและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชนจาก
อุบัติทางถนน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

101.  โครงการส่งเสริม
ประสิทธภิาพการปฏิบัติ
หน้าที่ขององคก์รปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธาน ี

เพื่อสนับสนุน
ศูนย์การจัดชื้อ
จัดจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่
ระดับอ าเภอ 

อุดหนนุ
ส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัด
อุบลราชธาน ี

8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 จ านวน
ครั้งของ
การ
อุดหนนุ 

บุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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102.  โครงการประชาคม
หมู่บ้าน/ต าบล 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดเวที
ประชาคม
หมู่บา้น 
ประชาคม
ต าบล เพื่อ
จัดท าแผน
ชุมชน และ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ประชาชน
ผู้มีส่วน
ร่วม 

การบริหารงาน
ของ อบต. 
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

103.  โครงการสนับสนุนการ
จัดท าแผนชมุชน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 
โดยเริ่มจาก
พื้นฐานชุมชน 

จัดเวที
ประชาคม
หมู่บ้าน เพือ่
จัดท าแผน
ชุมชน 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวน
ประชาชน
ผู้มีส่วน
ร่วม 

การบริหารงาน
ของ อบต. 
สามารถ
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

104.  โครงการอดุหนุนส่งเสริม
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียน 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง 
และส่งเสริมการ
ต่อต้านยาเสพติด 

อุดหนนุ
โรงเรียนระดับ
ต าบล 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน
โรงเรียนที่
ไดรับการ
ส่งเสริม 

เยาวชนรูจ้ักใช้
เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน ์

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

105.  โครงการตอ่เติมศาลา
ประชาคม บ้านโคก หมู่ที ่
6 

โครงการตอ่เติม
ศาลาประชาคม
บ้านโคก หมู่ที่ 6 

เพื่อให้
ประชาชนใน
หมู่ที่ 6 ได้ใช้
ประโยชน ์

  300,000.00     ขนาดของ
ศาลา
ประชาคม 
ที่กอ่สร้าง 

ก่อสร้างศาลา
ประชาคม ตาม
แบบ อบต.
ก าหนด 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

106.  โครงการจัดซือ้เครื่อง
ขยายเสียง หมู่ที่ 11 
(อุปกรณถ์่ายทอดเสียง
ประชาสัมพนัธ์) 

เพื่อสนับสนุน
กิจการ
ประชาสัมพนัธ์
ของชุมชนให้ดี
ย่ิงขึ้น 

จัดหาอุปกรณ์
ถ่ายทอดเสียง
ประชาสัมพนัธ ์
ให้กับหมู่บ้าน 

100,000.00       จ านวน
เครื่อง
ขยายเสียง
ที่
สนับสนุน 

ประชาชนใน
ชุมชนได้รับ
ทราบข่าวสาร
ต่างๆ ทีส่ าคัญได้
อย่างทัน
เหตุการณ ์

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

107.  โครงการแข่งขนักฬีาต้าน
ยาเสพติด 

เพื่อส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
มีสุขภาพแข็งแรง
และส่งเสริมการ
ต่อต้านยาเสพติด 

จัดให้มีการ
แข่งขนัอย่าง
น้อย ปีละ 1 
ครั้ง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ครั้งที่จดั
กิจกรรม 

เยาวชนรูจ้ักใช้
เวลาว่าง ให้เกิด
ประโยชน ์

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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108.  โครงการจัดซือ้วัสดุ
อุปกรณ์กฬีา 

เพื่อให้ประชาชน 
เยาวชนได้มีวัสดุ
อุปกรณ์กฬีาไว้
ออกก าลังกาย
และ 

จัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้กับ
หมู่บ้านและ
ศูนย์กีฬา
ต าบล 

60,000.00 60,000.00 60,000.00 600,000.00 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน ์

เยาวชนได้ออก
ก าลังกาย 
ห่างไกลจากยา
เสพติด 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

109.  โครงการ อบต. เคลือ่นที ่ เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและ
ให้บริการ
ประชาชน 

ประชาชน
รับทราบ
แนวทาง การ
ด าเนนิงาน
ของ อบต. 
มากขึน้ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ครั้งทีอ่อก
ด าเนนิงาน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ของ อบต. 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

110.  โครงการจัดซือ้รถขนขยะ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่
ประชาชนใน
ต าบล ในการ
จัดการปัญหา
ขยะมูลฝอย เพือ่
ความสะอาดและ
สุขลักษณะที่ดี
ของชุมชน 

รถขน
ขยะ 
จ านวน 1 
คัน 

  3,000,000.00     จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
บริการ 

ประชาชนใน
ต าบลมีความพึง
พอใจในการ
บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย และ
มีสุขอนามัยที่ดี
ขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

111.  โครงการขุดบอ่ขยะ
ภายในต าบล 

เพื่อเป็นการ
จัดระบบการ
ก าจัดขยะใน
ชุมชนอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธภิาพ 

สถานที่
ทิ้งขยะ/
บ่อขยะ 
ตามแบบ
ที่ อบต.
ก าหนด 

50,000.00   50,000.00   จ านวนบ่อทิ้ง
ขยะ 

ประชาชนมีทีท่ิ้ง
ขยะ อย่างถกู
สุขลักษณะ และ
ระบบการก าจดั
ขยะเป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

112.  โครงการขุดลอกหนอง
ลานข้าว หมู่ที่ 2 

เพื่อเก็บกกัน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร 

ขุดลอก 
ขนาด
กว้าง 5 
เมต ร 
ยาว 
1,500 
เมตร 

400,000.00       ปริมาณของดิน
ขุด 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว ์

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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113.  โครงการล้างท่อท าความ
สะอาดรางระบายน้ า
แก้ปัญหาน้ าทว่มขังใน
ต าบล 

เพื่อล้างและ
ก าจัดสิ่งปฏกิูล
ต่างๆ ในท่อและ
รางระบายน้ า ใน
ต าบลท าให้
ระบายน้ าได้
สะดวกย่ิงขึน้ 

จัด
กิจกรรม
ล้างและ
ก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลใน
ท่อและ
ราง
ระบายน้ า
ภายใน
ต าบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ระยะทางใน
การท าความ
สะอาด 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาและรกัษา
ความสะอาดใน
ชุมชน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 
แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

114.  โครงการบริหารจัดการ
ธรรมชาต ิ

เพื่อบริหาร
จัดการธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
ให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาต าบล
อย่างย่ังยืน 

บริหาร
จัดการการ
ใช้
ประโยชน์
จาก
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอ้ม
เพื่อให้เกิด
ความ
สมดุลต่อ
การพัฒนา
ต าบล 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
ประชาชนผูม้ี
ส่วนรว่ม 

ชุมชนมี
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้มที่
สมบูรณ์ ควบคู่
กับการพัฒนา
ชุมชนอย่าง
ย่ังยืน 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

115.  โครงการปลูกต้นไม ้ เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

พื้นที่ป่าไม้
เพิ่มขึน้ไม่
น้อยกว่า
ร้อยละ 20 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนรอ้ย
ละของพืน้ที่
ป่าที่เพิ่มขึน้ 

มีป่าไม้เพิ่มมาก
ขึ้นในเขต
รับผิดชอบของ 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

116.  โครงการขุดลอกหนอง
จอก หมู่ที ่2 

เพื่อเก็บกกัน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตรเลี้ยง
สัตว ์

ขุดลอก 
ขนาดกว้าง 
40 เมตร 
ยาว 80 
เมตร 

400,000.00       ปริมาณของ
ดินขุด 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว ์

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

117.  โครงการขุดลอกหนองตา
อ้วน หมู่ที่ 6 

เพื่อเก็บกกัน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว ์

ขุดลอก
ขนาดกว้าง 
40 เมตร 
ยาว 40 
เมตร ลึก 
1.50 
เมตร 

      150,000.00 ปริมาณของ
ดินขุด 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว ์

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 
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118.  โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้น คสล. หนองสาวเอ ้
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่ที่ 9 ได้มี
น้ าใช้เพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ขนาด 
กว้าง 30 
เมตร ยาว 
40 เมตร 

    450,000.00   ความยาว
ของฝายน้ า
ล้น 

ประชาชนในหมู่
ที่ 9 มีน้ าใช้ เพือ่
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

119.  โครงการขุดลอกหนองตา
โพธิ์ หมูท่ี่ 11 

เพื่อเก็บกกัน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตรเลี้ยง
สัตว ์

ขุดลอก 
ขนาดกว้าง 
5 เมตร 
ยาว 150 
เมตร 

  200,000.00     ปริมาณของ
ดินขุด 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว ์

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

120.  โครงการขุดลอกล าเหมอืง 
หมู่ที่ 11 จาก หนองตา
ซ้อน ถึง หนองผือ 

เพื่อเก็บกกัน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตรเลี้ยง
สัตว ์

ขุดลอก 
ขนาดกว้าง 
5 เมตร 
ยาว 
2,000 
เมตร 

      400,000.00 ปริมาณของ
ดินขุด 

ประชาชนมีน้ าไว้
ใช้ส าหรับ
การเกษตร เลี้ยง
สัตว ์

ส่วนโยธา, 
กองโยธา, 
กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, 
กองประปา, 
ส านักช่าง, 
ส านักการ
ช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตี ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิน่ 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

121.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ด้านการศึกษา 

อุดหนนุ 
สนับสนุน
กิจกรรมทางด้าน
การศกึษา 

โรงเรียนบ้าน
กลางใหญ่ 
โรงเรียนบ้าน
ไผ่ โรงเรียน
ประชานุ
เคราะห์
วิทยา และ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใน
เขต อบต. 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน 

การเรียนการ
สอนของโรงเรียน 
และ ศพด. ใน
เขต อบต. มี
ประสิทธภิาพ
มากขึน้ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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122.  โครงการจัดหาอาหาร
เสริม (นม) ส าหรับเดก็
นักเรียน 

เพื่อให้เดก็
นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) อย่าง
เพียงพอ 

โรงเรียน 3 
แห่ง ศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็ก 3 แห่ง 

650,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพ ร่างกาย
แข็งแรง 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา,  
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

123.  โครงการจัดหาอาหาร
กลางวนัส าหรับเดก็
นักเรียนศนูย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพื่อให้เดก็
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 
แห่ง ได้รับ
อาหาร
กลางวนั
อย่าง
พอเพียง 

650,000.00 650,000.00 650,000.00 650,000.00 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
, กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

124.  โครงการจัดหาอาหาร
กลางวนัส าหรับเดก็
นักเรียน 

เพื่อให้เดก็
นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

โรงเรียน
ประถมศกึษา
ในพื้นที ่
จ านวน 3 
แห่ง ได้รับ
อาหาร
กลางวนั
อย่าง
พอเพียง 

950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กนักเรียน
ได้รับสารอาหาร
ครบถ้วน 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

125.  โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
การศกึษา ค่าจัดการเรียน
การสอน (รายหัว) 

สนับสนุนให้เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศกึษาที่ด ี
และมีคุณภาพ
ย่ิงขึ้น 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 3 
แห่ง ได้รับ
การ
สนับสนุน
การศกึษาที่ด ี
และมี
คุณภาพ 

205,000.00 205,000.00 205,000.00 205,000.00 จ านวน
นักเรียนที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เด็กนักเรียน
ได้รับการศกึษาที่
ดี และมีคณุภาพ
ย่ิงขึ้น 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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126.  โครงการเข้าค่ายวิชาการ 
จริยธรรมนักเรียนและ
เยาวชน 

เพื่อให้เดก็มี
ความรู้ด้าน
วิชาการคุณธรรม 
จริยธรรม 

เด็กนักเรียน
และเยาวชน
ในต าบล 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 จ านวนเดก็
และเยาวชน
ที่ร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนและ
เยาวชนมทีกัษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ
เพิ่มมากขึน้ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

127.  โครงการปัจฉมินเิทศ
นักเรียนศนูย์พัฒนาเลก็
เด็ก 

เพื่อสรา้งขวญั
และก าลังใจ
ให้กับเด็ก
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 

เด็กที่จบ
การศกึษา
จากศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็ก 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน
นักเรียนที่
เข้ารว่ม
กิจกรรม 

เด็กได้รว่ม
กิจกรรมและมี
ความภาคภูมิใจ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

128.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
พิธีทางรฐัพิธรีะดับอ าเภอ 
, จังหวัด 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงานพิธี
ทางรฐัพิธีระดับ
อ าเภอ , จังหวัด 

อุดหนนุ
อ าเภอ , 
จังหวัด 

30,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 จ านวน
กิจกรรมที่
ให้การ
สนับสนุน 

มีการสืบสานรฐั
พิธีที่ส าคัญ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

129.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้าน
กลางใหญ ่

เพื่อให้มีศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็กใน
ความ
รับผิดชอบ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนครั้งของ
การปรับปรุง 

ศูนย์ฯมีความ
มั่นคง เด็ก ครู 
ผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

130.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้านไผ่ 

เพื่อให้มีศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็กใน
ความ
รับผิดชอบ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนครั้งของ
การปรับปรุง 

ศูนย์ฯมีความ
มั่นคง เด็ก ครู 
ผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

131.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก บ้าน
โคก 

เพื่อให้มีศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็มี
ความมั่นคง
ปลอดภัย ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุง 
ซ่อมแซม
ศูนย์
พัฒนาเดก็
เล็กใน
ความ
รับผิดชอบ 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนครั้งของ
การปรับปรุง 

ศูนย์ฯมีความ
มั่นคง เด็ก ครู 
ผู้ปกครองมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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132.  โครงการก่อสร้างห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านไผ่ 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก มีห้องน้ า
ที่ได้มาตรฐาน 
สะอาดถกู
สุขอนามัย 

ห้องน้ า 
ขนาด
กว้าง 
2.50 
เมตร ยาว 
3 เมตร 
สูง 2.50 
เมตร ตาม
แบบ 
อบต. 
ก าหนด 

100,000.00       ขนาดและความ
ยาวของห้องน้ า 

เด็กนักเรียน ครู มี
ห้องน้ า ไว้ใชท้ี่
ศูนย์พัฒนาเดก็
เล็กอย่างสะอาด
ถูกสุขอนามัย 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

133.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ประเพณี แห่เทียน
เข้าพรรษาประจ าป ี

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

สนับสนุน
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
อบต. 
ด าเนนิการ
เอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนกจิกรรม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

มีการสืบสาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา,  
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

134.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ประเพณี บุญผะเหวด
เทศนม์หาชาติประจ าปี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

สนับสนุน
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
อบต. 
ด าเนนิการ
เอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนกจิกรรม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

มีการสืบสาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา,  
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

135.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ประเพณี บุญบั้งไฟ
ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

สนับสนุน
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
อบต. 
ด าเนนิการ
เอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนของ
กิจกรรมที่ให้การ
สนับสนุน 

มีการสืบสาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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136.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ประเพณี สงกรานต์
ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

สนับสนุน
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
อบต. 
ด าเนนิการ
เอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนกจิกรรม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

มีการสืบสาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

137.  โครงการส่งเสริมสนับสนนุ
ประเพณี แห่ปราสาทผึ้ง
ประจ าปี 

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

สนับสนุน
งาน
ประเพณี
ท้องถิ่น 
อบต. 
ด าเนนิการ
เอง 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนกจิกรรม
ที่ได้รับการ
สนับสนุน 

มีการสืบสาน
ประเพณี ที่ส าคัญ
ให้คงอยู่คู่ท้องถิน่ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 

138.  โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ในมิติวฒันธรรม 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการมี
ส่วนรว่มของ
ชุมชนในการสร้าง
ภูมิคุ้มกนัในการ
ด าเนนิชีวิต ให้กับ
เด็กเยาวชน และ
ประชาชนใน
ชุมชน 

เยาวชน
และ
ประชาชน 
ในพื้นที่
ต าบล
กลางใหญ่ 
จ านวน 
11 
หมู่บ้าน 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเกดิ
จิตส านกึในการ
รับรู้ให้เท่าทันกับ
ปัญหาต่างๆ และ
มีภูมิคุ้มกันในการ
ด าเนนิชีวิตดว้ย
มิติวัฒนธรรมใน
สังคมอย่างย้ังยืน
ตลอดไป 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กอง
ส่งเสริม
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม, 
กอง
การศกึษา
ศาสนา
และ
วัฒนธรรม, 
ส านัก
การศกึษา 
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ยุทธศาสตร์ : ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารองคก์ร 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ที ่
โครงการ/
กิจกรรม 

วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลทีค่าดว่า
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

139.  เงินเดอืน 
ค่าตอบแทน 
เงินประจ า
ต าแหน่งคณะ
ผู้บริหาร 

เพื่อเป็น
ค่าตอบแทน เงิน
ประจ าต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนพิเศษ
ให้กับคณะ
ผู้บริหาร 

คณะผู้บริหาร 
อบต. ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

780,000.00 780,000.00 780,000.00 780,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
เงินเดอืน
ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

140.  ค่าประโยชน์
ตอบแทนอืน่
เป็นกรณีพิเศษ 

เพื่อให้พนกังาน
ส่วนทอ้งถิน่ 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างของ
องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ได้มี
ขวัญและก าลังใจ
การปฏิบัติงานให้
สามารถปฏิบัติได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล 

พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 
และพนกังาน
จ้างของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล ได้รับ
ค่าประโยชน์
ตอบแทนอืน่
เป็นกรณี
พิเศษ 

700,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 คะแนนที่ได้
จากการ
ประเมนิ 

พนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
ลูกจ้างมขีวญั
และก าลังใจ
ในการ
ปฏิบัติงาน
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ
และ
ประสิทธผิล 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

141.  ค่าบ ารุง
การศกึษาบุตร 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
บ ารุงการศกึษา
ให้กับบุตรของ
บุคลากรผู้มีสทิธิ ์

บุคลากรของ 
อบต. ผู้มีสทิธิ์ 
ตามกฎหมาย 

65,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับค่า
บ ารุง
การศกึษา 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

142.  ค่าเช่าบ้าน เพื่อจ่ายเป็นค่า
เช่าบ้านให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบลผู้มีสิทธิ ์

พนักงานส่วน
ต าบลผู้มีสิทธิ
เบิก 

95,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับค่าเช่า
บ้าน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

143.  ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอก
เวลาของ
ข้าราชการ 
พนักงานของ 
อบต. 

ข้าราชการ 
พนักงาน 
ผู้ปฏิบัติงาน
ให้องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล 

100,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 จ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน
นอกเวลา
ราชการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

144.  ค่าตอบแทนผู้
ปฏิบัติราชการ
อันเป็นสา
ธารณระ
ประโยชนแ์ก่ 
อบต. 

เพื่อตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานให้กับ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ตัวแทนชุมชน 
ข้าราชการ 
ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ อบต. 

75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 จ านวน
ผู้ปฏิบัติงาน
ให้ อบต. 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

145.  ค่าเย็บหนังสือ 
เข้าปกหนังสือ 

เพื่อเข้าปก เย็บ
เล่มหนังสอื ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

เอกสารและ
หนังสือต่างๆ 
ที่ใช้ในกจิการ
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบล 
 
 

170,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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146.  ค่าวารสาร
สิ่งพิมพ์
ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ผล
การ
ด าเนนิงาน 
ประจ าปี
งบประมาณ
ของ อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดท า
วารสารสิง่พิมพ์ผล
การด าเนนิงาน
ประจ าปี
งบประมาณของ 
อบต. 

ประชาชน 
และส่วน
ราชการได้รับ
ทราบผลการ
ด าเนนิงาน
ประจ าปีของ 
อบต. 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวนวรสาร
ที่จัดหา 

ประชาชน 
และส่วน
ราชการได้รับ
ทราบผลการ
ด าเนนิงาน
ประจ าปีของ 
อบต. 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

147.  ค่ารับรอง เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลี้ยง รับรองใน
โอกาสต่างๆ 

รับรองการ
ประชุมสภาฯ 
การตอ้นรับ
ส่วนราชการ
หรือผู้มา
ศึกษาดูงาน
ฯลฯ 

60,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 จ านวนครั้งที่
ด าเนนิการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

148.  ค่าใช้จ่ายใน
การจดั
กิจกรรมงาน
ส าคัญต่างๆ 

เพื่อให้การจัด
กิจกรรมงานวัน
ส าคัญของทาง
ราชการบรรลุ
วัตถุประสงค ์

งานวันพอ่ 
งานวันแม่ วัน
เด็ก วันปิย
มหาราช เป็น
ต้น 

80,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนครั้งที่
จัดกิจกรรม 

การจดั
กิจกรรมงาน
วันส าคัญของ
ทางราชการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

149.  ค่าของขวัญ 
ของรางวัล ชอ่
ดอกไม ้

เพื่อจัดชื้อ
ของขวัญ ของ
รางวัลชอ่ดอกไม้
ใช้ในงานของ 
อบต. 

ชื้อของขวญั 
ของรางวัล
และช่อ
ดอกไมเ้พื่อใช้
ในการจัดงาน
ต่างๆ 

35,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้งใน
การจดัซ้ือ
รางวัล 

การจดังาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

150.  ค่าจ้างที่
ปรึกษาส ารวจ
ความพึงพอใจ 

เพื่อส ารวจความ
พึงพอใจและ
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

พนักงานมี
การพัฒนา
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
หน้าที ่

35,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 ร้อยละของ
ความพึง
พอใจของ
ประชาชนใน
พื้นที่ตอ่การ
ด าเนนิงาน
ของ อบต. 

สามารถ
ปรับปรุง
ระบบงานให้
มี
ประสิทธภิาพ
มากขึน้ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

151.  ค่ารับวารสาร เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบขอ้มูล
ข่าวสารของทาง
ราชการ 

จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์
ให้กับหมู่บ้าน 
ชุมชน 

50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน ์

ประชาชนได้
รับทราบ
ข้อมูล
ข่าวสารที่
ถูกตอ้ง 
ทันท่วงท ี

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

152.  ค่าจ้างเหมา
บริการต่างๆ 

เพื่อเป็นค่าจ้าง
เหมาบริการต่างๆ 
ของ อบต. 

จ้างเหมา
บริการจัดท า
สิ่งของต่างๆ 
ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ 
อบต. 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวนงาน
จ้างเหมาของ 
อบต. 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

153.  สมทบกองทุน
หลักประกัน
สังคม 

เพื่อสมทบกองทนุ
หลักประกันสังคม 
ให้กับพนักงานผู้มี
สิทธ ิ

สมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สังคมให้กับ
พนักงาน 
พนักงานจ้าง 
ของ อบต. 
 
 

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 จ านวนผู้
ได้รับการ
สมทบทนุฯ 

พนักงานมี
ขวัญ ก าลังใจ
และได้รับการ
ดูแล เมื่อ
เจ็บป่วย 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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154.  สมทบกองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิน่ 

เพื่อสมทบกองทนุ
บ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการสว่น
ท้องถิ่นให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบล 

สมทบ
กองทุน
บ าเหน็จ
บ านาญ
ข้าราชการ
ส่วนทอ้งถิน่
ให้กับ
พนักงานส่วน
ต าบลของ 
อบต. 

150,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 จ านวน
ข้าราชการที่
ได้รับการ
สมทบทนุฯ 

พนักงาน
ได้รับ
สวัสดิการเมือ่
เกษียณอายุ
ราชการ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

155.  ค่าวัสดุไฟฟ้า
และวทิยุ 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์
ไฟฟ้า และวทิยุ 

จัดซื้อหลอด
ไฟฟ้าอุปกรณ์
ไฟฟ้า 
ไมโครโฟน 
ฯลฯ 

130,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

156.  ค่าจัดซ้ือวัสดุ
งานบ้านงาน
ครัว 

เพื่อเป็นค่าจัดหา
วัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องอุปโภค 
บริโภค 

จัดชื้อตูท้ าน้ า
เย็น น้ าดืม่ 
น้ าชา กาแฟ 
อาหาร
ส าเร็จรูป 

80,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

157.  ค่าจัดซ้ือวัสดุ
ก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุ อุปกรณ์
ก่อสร้าง 

จัดซื้ออฐิ หิน 
ปูน ทราย ไม้ 
ตะปู และ
อุปกรณ์ที่
จ าเป็น 

150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

158.  ค่าวัสดุ
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 

ค่า
ปรับเปลี่ยน
น้ ามันเบรก 
น้ ามันเครือ่ง 
ยาง ส าหรับ
รถยนต์
ส่วนกลาง 

52,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

159.  ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพื่อเป็นค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงที่ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการของ อบต. 

เป็นค่าน้ ามัน
ดีเซล น้ ามนั
เบนชิน 
น้ ามันหลอ่ลื่น
แก๊สหุงตม้ 

200,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

160.  ค่าวัสดุ
การเกษตร 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุทางการ
เกษตร 

เป็นค่าจัดซ้ือ
พันธุ์ไม้ ปุ๋ย 
และอืน่ๆที่
เกี่ยวกับ
การเกษตร 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

161.  ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร ์

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
วัสดุ และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

เป็นค่าจัดซ้ือ
แผ่นดิสก์ 
โปรแกรม 
เม๊าส์ 
คีย์บอร์ด 
และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

200,000.00 125,000.00 125,000.00 125,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

162.  ค่าไฟฟ้า เพื่อเป็นค่าไฟฟ้า
ส าหรับสถานที่อยู่
ในความ
รับผิดชอบของ 
อบต. 

เป็นค่าไฟฟ้า
ส านักงาน 
ไฟฟ้า
สาธารณะ
และอาคารที่
อยู่ในความ
ดูแลของ  

250,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนเดอืน
ที่ใช้บริการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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163.  ค่าโทรศัพท ์ เพื่อเป็นค่า
โทรศัพท์ใน
ส านักงาน อบต. 

เป็นค่าบรกิาร
โทรศัพท์ของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบ 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนเดอืน
ที่ใช้บริการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

164.  ค่าไปรษณีย์ เพื่อเป็นค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ ธนาณัติ 
จัดซื้อดวงตรา
ไปรษณีย์ 

เป็นค่าจัดส่ง
ไปรษณีย์ 
ธนาณัติ 
จัดซื้อดวง
ตราไปรษณีย์
ยากร 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้งที่
จัดส่ง 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

165.  ค่าบริการ
โทรคมนาคม 

เพื่อเป็นค่าบริการ
อินเตอร์เนต็ 

เป็นค่าเช่า
คู่สาย
อินเตอร์เนต็
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบล 

30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนเดอืน
ที่ใช้บริการ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

166.  ค่าจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์
เครื่องมือ
เครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. เป็นไปอย่าง
มีประสทิธิภาพ 

จัดซื้อตู้ โต๊ะ 
เก้าอี้ ชั้นวาง 
คอมพิวเตอร์
และครุภณัฑ์
อื่นๆ ที่
จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

400,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

167.  ค่าวัสดุโฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเป็นค่าล้างรูป 
เพื่อใช้ในกิจการ
ของ อบต. 

เป็นค่าล้างรูป 
จัดซื้อฟิล์ม
และวัสดอุื่นๆ
ในการ
โฆษณาและ
เผยแพร่งาน
ของ อบต. 

25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

168.  โครงการ
เพิ่มพูน
ประสิทธภิาพ
การ
บริหารงาน
ของสมาชิก
สภา ผู้บริหาร 
พนักงานและ
ลูกจ้าง 

เพื่อเพิม่พูนความรู ้
ทักษะ และ
ประสบการณ์ 
ของคณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในการ
พัฒนาทอ้งถิน่ 

จัดฝึกอบรม 
สัมมนาทาง
วิชาการหรือ
เชิง
ปฏิบัติการ 
การศกึษาดู
งานแก่คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น
จ านวน 1 
ครั้ง / ปี 

300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
อบรมสมัมนา 

สมาชิกสภา 
คณะผู้บริหาร 
พนักงานของ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบล มี
ศักยภาพใน
การพัฒนา
ท้องถิ่นเพิม่
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

169.  ค่าตอบแทน
สมาชิก อบต. 

เพื่อเป็น
ค่าตอบแทนให้กับ
สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

สมาชิกสภา 
อบต. และ
เลขานกุาร
สภา อบต. 
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 

2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 2,060,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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170.  เงินเดอืน 
ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ
พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดอืน เงนิ
ประจ าต าแหน่ง 
เงินเพิม่และ
สวัสดิการต่างๆ
ให้กับพนักงาน
ส่วนต าบล 
 
 

พนักงานส่วน
ต าบล 
ลูกจ้างประจ า 

8,500,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
เงินเดอืน
ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

171.  ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ
พนักงานจ้าง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มและสวัสดกิาร
ต่างๆให้กับ
พนักงานจ้าง 
 
 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

2,100,000.00 907,000.00 907,000.00 907,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

172.  เงินเดอืน 
ค่าตอบแทน 
ส าหรับครู
ผู้ดูแลเดก็ 

เพื่อจ่ายเป็น
เงินเดอืน ให้กับครู
ผู้ดูแลเดก็ 

ครูผู้ดูแลเด็ก 
ได้รับ
ค่าตอบแทน
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

1,180,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 1,180,000.00 จ านวนครู
ผู้ดูแลเดก็ที่
ได้รับ
เงินเดอืน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

173.  ค่าตอบแทน 
สวัสดิการค่า
ครองชีพ 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป และ
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
(บุคคลากร
ทางการ
ศึกษา) 
 
 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน เงิน
เพิ่มและสวัสดกิาร
ต่างๆให้กับ
พนักงานจ้างทั่วไป 
และพนกังานจ้าง
ตามภารกิจ
(บุคคลากร
ทางการศึกษา) 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป 
(บุคคลากร
ทางการ
ศึกษา) 

370,000.00 370,000.00 370,000.00 370,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
ค่าตอบแทน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส่วน
การศกึษา, 
กอง
การศกึษา, 
กองส่งเสรมิ
การศกึษา
และ
วัฒนธรรม,  

174.  โครงการ
อบรม
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่พนกังาน
ส่วนต าบล 
ลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง 
ของ อบต. 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมที่ดีและ
ปลูกจิตส านึกใน
การด ารงค์ตนเป็น
คนดี มีศิลธรรม 
เพื่อเป็นเครือ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจใน
การปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลลากร
ของ อบต. 

จัดฝึกอบรม 
สัมมนาทาง
วิชาการหรือ
เชิง
ปฏิบัติการ 
และให้ความรู้ 
รับฟังเทศนา
แก่บุคคลากร
ของ อบต. 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
อบรมสมัมนา 

พนักงานส่วน
ต าบลลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง
มีจิตใจดีงาม 
เข้มแข็งและมี
ศักยภาพใน
การปฏิบัติ
ราชการมาก
ย่ิงขึ้น 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

175.  อุดหนนุ
หน่วยงานของ
รัฐหรอืเอกชน 
ในกิจกรรมอัน
เป็นสาธารณะ
ประโยชน ์
 
 
 
 
 
 

เพื่อสนับสนุน
หน่วยงานของรฐั
หรือเอกชนใน
กิจกรรมอนัเป็น
สาธารณประโยชน ์

อุดหนนุ
หน่วยงาน
ของรฐั หรอื
เอกชน 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
อุดหนนุ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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176.  ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง 

เพื่อให้การ
เลือกตั้งในพืน้ที่
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

เป็นค่าใช้จ่าย
ในการ
เลือกตั้ง 
นายกอบต.
และสมาชกิ 
อบต. 

400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวนครั้ง
ของการ
จัดการ
เลือกตั้ง 

การจดัการ
เลือกตั้ง
เป็นไปด้วย
ความ
เรียบร้อย 
และเป็นการ
ส่งเสริมให้
ชุมชนรัก
ประชาธิปไตย 
 
 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

177.  ค่าธรรมเนียม
ลงทะเบียน
ของ คณะ
ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และบุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าลงทะเบียนของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และ
บุคลากรของ 
อบต. 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และบุคลากร
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลกลาง
ใหญ่ 

200,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับ
ค่าลงทะเบียน 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

178.  ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไป
ราชการของ
คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และบุคลากร
ของ อบต. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไป
ราชการของ คณะ
ผู้บริหาร สมาชกิ
สภา และบุคลากร
ของ อบต. 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
และบุคลากร
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบลกลาง
ใหญ่ 

350,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวนบุคคล
ที่ได้รับค่า
เดินทางฯ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

179.  โครงการจัดท า
แผนที่ภาษี 

เพื่อให้ อบต. มี
แผนที่ภาษีใช้ใน
การจดัเก็บภาษีได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

มีฐานข้อมูลผู้
เสียภาษีอย่าง
ถูกตอ้งครบ
ทุกประเภท 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 ร้อยละของ
ภาษีที่จัดเก็บ
ได้ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส่วนการคลัง
, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

180.  ค่าบ ารุงและ
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ครุภัณฑ์ทีอ่ยู่
ในความดแูล
ขององคก์าร
บริหารส่วน
ต าบล 

220,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 จ านวน
ครุภัณฑ์ที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

เพื่อให้
ครุภัณฑ์ต่างๆ 
มีความพรอ้ม
ในการใช้งาน
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

181.  ค่าวัสดุ
ส านักงาน 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
สิ่งของเครื่องใช้
ต่างๆ ใน
ส านักงาน 

จัดซื้อกรดาษ 
แฟ้ม ปากกา 
ดินสอ หมึก
เครื่องปริ๊นส์ 
เครื่องถ่าย
เอกสาร ฯลฯ 

270,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้การ
บริหารงาน
ของ อบต. 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 

182.  ค่าจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ 

เพื่อเป็นค่าจัดซ้ือ
สารเคมี
วิทยาศาสตรท์าง
การแพทย์ 

จัดซื้อสาร
ตรวจ
ปัสสาวะ 
วัคซีนป้องกัน
โรคต่างๆ 

100,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 จ านวนวัสดทุี่
จัดซื้อ 

เพื่อให้
สามารถ
ป้องกันโรคได้
อย่างมี
ประสิทธภิาพ 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม วัตถปุระสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ 

ตัวชี้วดั (KPI) 
ผลทีค่าดว่าจะ

ได้รบั 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 2561 2562 2563 2564 

183.  เงินส ารองจ่าย เพื่อบรรเทา
ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนใน
ยามจ าเป็น 

ช่วยเหลือ
ประชาชน
ในต าบล
ที่ประสบ
ปัญหา
ความ
เดือดร้อน
จากภัย
ต่างๆ 

220,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 จ านวนผู้ได้รับ
การชว่ยเหลือ 

ประชาชนผู้
ประสบปัญหา
ความเดอืดรอ้น
ได้รับการ
ช่วยเหลือและมี
ความพึงพอใจ
ต่อการช่วยเหลอื
จาก อบต. 

ส านักปลัด 
อบจ., ส านัก
ปลัดเทศบาล
, ส านกังาน
ปลัด อบต. 
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