
หนา้ท ี33

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2 แผนที่ภาษีมีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทุกเดือน

งบประมาณและที่มาโครงการ วัตถุประสงค์

150,000 150,0001 โครงการสํารวจ
ตรวจสอบแนวเขตและ
ปักแนวเขตทาง
สาธารณะและแนวเขตที่
สาธารณะภายในเขต
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อป้องกันการ
บุกรุกที่สาธารณะ

กันแนวเขตที่ดิน
สาธารณะภายในเขต 
ตําบล

เพื่อเป็นข้อมูลใน
การพัฒนา
ปรับปรุงแผนที่
ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

700,000 700,000 700,000

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการจัดทําแผนที่ภาษี แผนภาษีที่ทํา
การปรับปรุง
ทุกเดือน

ลําดับที่

พัฒนารายได้ที่ 
อบต. จัดเก็บ

กองคลัง

150,000 ระยะทางที่
ทําการ

ตรวจสอบแนว
เขต

ที่ดินสาธารณะมี
การแนวกันแนว
เขตชัดเจน

กองช่าง



หนา้ท ี34

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

งบประมาณและที่มาโครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่

3 โครงการวางและปรับผัง
เมือง/ชุมชน

เพื่ออบรม
พนักงาน/
ประชาชนในการ
กําหนดโซนนิ่ง
และใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนา
ตําบล

อบรมให้ความรู้กับ
ประชาชน/พนักงาน
ในการวาง/และ
ปรับปรุงผังเมือง/
ชุมชน

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ประชาชน/
พนักงานที่
เข้าอบรม

ประชาชนได้รับ
ความรู้ในการ
วาง/ปรับปรุงผัง
เมือง/ชุมชน

กองช่าง

4 โครงการปักแนวเขต
ถนนทางเข้าหมู่บ้านและ
ภายในหมู่บ้านและที่
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
 บ้านโนนอินทร์แปลงหมู่
ที่ 3

เพื่อป้องกันการ
บกุรุกที่สาธารณะ

กันแนวเขตทาง
สาธารณะภายในเขต 
ตําบล

50,000 50,000 50,000 ระยะทางที่
ทําการ

ตรวจสอบแนว
เขต

ที่ดินสาธารณะมี
การแนวกันแนว
เขตชัดเจน

กองช่าง



หนา้ท ี35

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

งบประมาณและที่มาโครงการ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่



หนา้ท ี35

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ํา สํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่งตามแบบแปลน  
อบต. กําหนด

100,000 469,000 469,000 469,000 จํานวน
ห้องน้ําที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

มีห้องน้ําใน 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ทุ่งโป่งไว้บริการ
ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ

อบต

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 
1 (สายทางเข้าบ้าน
และทางไปวัด)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม

ป

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



หนา้ท ี36

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านจระเข้
สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 
(สายจากถนน
กลางบ้านไปทางวัดป่า

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

469,000 469,000 469,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ํา บ้าน
ห้วยยาง
หมู่ที่ 6 สายไป
สะพานบ้านโนนสวรรค์

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายทางข้างวัด
อินทรวาสไปบ้าน
หนองผือ  บ้านโนน
อินทร์แปลงหมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน อบต

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

300,000 300,000300,000 300,000 ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.4



หนา้ท ี37

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านหนองผือ
 หมู่ที่ 5(สายทางไป
บ้านจระเข้สงเคราะห์
 หมู่ที่ 2)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

7 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง
 หมู่ที่ 6(สายจาก
หมู่บ้านไปสะพาน
บ้านโนนสวรรค์

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  200ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

8 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
 บ้านทุ่งโป่งหมู่ที่ 7

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง4.00 
ม. ยาว300ม. หนา0.15
 ม. ไหล่ทางเฉลี่ยข้าง
ละ0.50 ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
ป ํ

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต



หนา้ท ี38

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8 
(สายจากบ้านนางหนู
พิศถึงบ้านพ่อคํามุข
และซอยเข้าบ้านแม่

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สองข้าง
ทางกว้าง1.00  ม. ยาว 
 182ม. หนา 0.15 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
  ก่อสร้างตามแบบ

469,000 469,000 469,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่

อบต

10 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง
 หมู่ที่ 8 (สายบ้าน
นายทองดี พรหมเกตุ)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม

469,000 469,000 469,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

11 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านแหลม
ทอง หมู่ที่ 9 (สายทาง
ไปวัดป่า)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

469,000 469,000 469,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต



หนา้ท ี39

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 หมู่ที่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เพื่อให้
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้
ทุกดูกาล

อบต

13 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านทรัพย์
สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 
(สายทางไปวัดต่อจาก
เดิม)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

14 โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน บ้าน
ทุ่งโป่ง ม.10 - บ้าน
โนนอินทร์แปลง ม.3
 -บ้านหนองผือ ม.5

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว2,500ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.



หนา้ท ี40

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

15 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
บ้านทรัพย์สมบูรณ์
หม่ที่ 4

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค เข้า
หมู่บ้านทรัพย์
สมบรณ์ หม่ที่ 4

ขยายเขตระบบประปา
ตามแบบของประปา
ส่วนภูมิภาค

300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ขยายเขต

ชาวบ้านทรัพย์
สมบูรณ์มีระบบ
ประปาที่ได้
มาตรฐาน

อบต

16 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค เข้า
หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่
 7

ขยายเขตระบบประปา
ตามแบบของประปา
ส่วนภูมิภาค

300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ขยายเขต

ชาวบ้านทุ่งโป่งมี
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน

อบต./
ประปา
ภูมิภาค

17 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8(
สายจากบ้านนาง
เสียนไปทางบ้านพ่อ
ปุน จันเทา)

ขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค เข้า
หมู่บ้านห้วยยาง 
หมู่ที่ 8

ขยายเขตระบบประปา
ตามแบบของประปา
ส่วนภูมิภาค

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ขยายเขต

ชาวบ้านห้วยยางมี
ระบบประปาที่ได้
มาตรฐาน

อบต./
ประปา
ภูมิภาค

18 โครงการน้ําเพื่อ
การเกษตร 
(ชลประทานระบบ
ท่อ)  ภายในตําบลทุ่ง
โป่ง หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

ก่อสร้างท่อส่งน้ําสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน อบต. กําหนด

600,000 600,000 600,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้
เกษตร



หนา้ท ี41

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

19 โครงการเจาะบ่อ
บาดาลเพื่อการเกษตร
 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 
หมู่ที่4

ขุดเจาะบ่อบาดาล
เพื่อส่งน้ําสู่พื้นที่
การเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้

อบต

20 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร
ภายในตําบลทุ่งโป่ง 
หมู่ที่1-10

ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่
การเกษตรเพื่อ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนสู่พื้นที่
การเกษตร พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนสู่พื้นที่
การเกษตร 
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบต/อบจ

21 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมแพ เครื่อง
สูบน้ําสถานีสูบน้ํา 
ภายในตําบลท่งโป่ง

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องสูบ
น้ําที่ชํารุดให้ได้
มาตรฐาน

เครื่องสูบน้ํา 3 แห่ง 
ภายใน อบต.

4,000,000 4,000,000 4,000,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

เครื่องสูบน้ํา
สามารถใช้งานได้
ตามมาตรฐาน

22 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
 หมู่ที่ 1-10

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางที่
ทําการขยาย
เขตไฟฟ้า

ประชาชนได้ทํา
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

อบต

23  โครงการปรับปรุงขุด
ลอกหนองสาธารณะ
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่
 1

ปรับปรุงขุดลอก
หนองสาธารณะเพื่อ
ใช้ในการกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

 ปรับปรุงขุดลอกหนอง
สาธารณะ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน อบต.

350,000 350,000 350,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา

อบต/อบจ



หนา้ท ี42

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

24 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น ลําห้วยยาง 
บ้านโนนสะอาดหมู่ที่ 1

เพื่อให้มีสถานที่กัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตรภายใน
ตําบล

มีฝายน้ําล้นห้วยบง 
และห้วยยางที่ได้
มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 จํานวนฝาย
น้ําล้นที่ทํา
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตร

อบต/อบจ

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1(สาย
คุ้มทิศตะวันตก)

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 70
 ม. หนา 0.04 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

300,000 300,000 300,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ

ก่อสร้าง

มีถนนลาดยาง ที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบต/อบจ

26 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านหนองผือ หมู่
ที่ 5 สายไปสถานีสูบ
น้ํา

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เพื่อให้
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านหนองผือ
 หมู่ที่ 5 สายไปสถานี
สูบน้ํา

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกใ

อบต

27 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 
10 (สายไปฐานจุดบั้ง
ไฟและสายไปห้วย
ขี้เหล็ก)

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เพื่อให้
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 10 สายไปฐาน
จุดบั้งไฟและสายไป
ห้วยขี้เหล็ก)

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกใ

อบต



หนา้ท ี43

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

28 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
 หมู่ที่ 4

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เพื่อให้
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้านทรัพย์
สมบูรณ์

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวก

อบต

29 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้านหนองผือ หมู่
ที่ 5 (สายต่อจากเดิม)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
ตามแบบแปลน  อบต.
กําหนด

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

30 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางไป
สะพานบ้านโนน
สวรรค์ ต.โคกสูง 
บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 6

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กกว้าง 4.00 
ม. ยาว 114ม. หนา 
0.15ม.ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ0.20 ม.
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต



หนา้ท ี44

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

31 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 7(สาย
โรงเรียนถึงศาลา
ประชาคม)

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6.00 ม. ยาว 70
 ม. หนา 0.04 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

400,000 400,000 400,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนลาดยาง ที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบต

32 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 8

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6.00 ม. ยาว 70
 ม. หนา 0.04 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

400,000 400,000 400,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนลาดยาง ที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบต

33 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 9

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
กว้าง 6.00 ม. ยาว 70
 ม. หนา 0.04 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

400,000 400,000 400,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนลาดยาง ที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบจ



หนา้ท ี45

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

เพื่อก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ประเภทผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 6.00 ม. ยาว 70
 ม. หนา 0.04 ม. 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

400,000 400,000 400,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนลาดยาง ที่
ได้มาตรฐาน
สามารถสัญจรไป
มาได้สะดวก

อบต.แขวง
การทาง

35 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
และไฟกระพริบ ตาม
ถนน หมู่ที่  1-10

เพื่อให้มีไฟฟ้าแสง
สว่าง อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้
เส้นทางยามค่ําคืน 
และป้องกันภัย
อาชญากรรม

มีไฟฟ้าแสงสว่างตาม
ถนนให้ทั่วถึง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนการ
ติดตั้งการไฟฟ้า

มีไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต

36 โครงการก่อสร้างโรง
กรองน้ําดื่มได้ 
ภายในตําบลทุ่งโป่ง
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

เพื่อให้มีน้ําประปา
และเครื่องกรองน้ํา
ที่ทําให้น้ําสะอาด

มีน้ําประปาสะอาดดื่มได้ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวนโรง
ประปาที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําดื่ม
ที่สะอาด

อบจ.กรม
ส่งเสริมฯ



หนา้ท ี46

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

37 โครงการเพิ่ม
แรงดันไฟฟ้าจาก
ระบบไฟฟ้าสองเฟส
เป็นสามเพส บ้าน
จระเข้สงเคราะห์ หมู่
ที่ 2(สายไปทางวัด)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ทําการขยาย
เขตไฟฟ้า

ประชาชนได้ทํา
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

อบต.

38 โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยมสายทาง
แยกทล2109 – บ้าน
คําบอน ต.โคกสูง

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําในยามน้ําหลาก

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม
สายทางแยกทล2109 –
 บ้านคําบอน ต.โคกสูง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวนท่อ
ลอดเหลี่ยม

มีท่อลอดเหลี่ยม
เป็นทางระบายน้ํา
ในยามน้ําหลากที่
ได้มาตรฐาน

อบต/ อบจ

39 โครงการขุดลอก
หนองเมย

ขุดลอกหนองเมย
เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกหนองเมย 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา

อบต/ อบจ

40 โครงการขุดลอกฝาย
ใต้ ฝายกลาง ฝายบน
 รวมเป็นฝายเดียวกัน

ขุดลอกฝายใต้ ฝาย
กลาง และฝายบน 
เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกฝายใต้ ฝาย
กลาง และฝายบน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา
การเกษตร

อบต/ อบจ



หนา้ท ี47

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

41 โครงการปรับปรุงภิ
ทัศน์จัดสวนสุขภาพ
สาธารณะพร้อม
อุปกรณ์ออกกําลัง
กายภายในตําบลทุ่ง
โป่ง หมู่ที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

จัดทําสวนสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายหรือ
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดทําสวนสุขภาพ
เพื่อให้ออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ

500,000 500,000 500,000 พื้นในการ
จัดทําสวน
สุขภาพ

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนในพื้นที่
สามารถใช้เป็นที่
ออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อน
ใจ

อบต.

42 โครงการปรับปรุง
สนามกีฬาสาธารณะ
ก่อสร้างสนามฟุตซอ 
หมู่ที่ 2, 3

ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านเพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกกําลัง
กาย

 ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬา ที่ได้
มาตรฐาน ก่อสร้างตาม
แบบแปลน แผนผังที่ 
อบต. กําหนด

600,000 600,000 600,000 จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต

43 โครงการก่อสร้างลาน
เอนกประสงค์
สาธารณะบ้านจระเข้
สงเคราะห์   หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์ 
ใช้ภายในหมู่บ้าน

มีลานเอนกประสงค์ 
ใช้ภายในหมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 จํานวนลาน
เอนกประสงค์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากลาน
เอนกประสงค์

อบต.

44 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5 
(สายไปทางน้ําพอง
นาพ่อบุญยืน)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ทําการขยาย
เขตไฟฟ้า

ประชาชนได้ทํา
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

อบต



หนา้ท ี48

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 
(สายไปวัดภูพานคํา)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ทําการขยาย
เขตไฟฟ้า

ประชาชนได้ทํา
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

อบต

46 โครงการเพิ่มแรงดัน
หม้อแปลงและขยาย
เขตไฟฟ้า บ้านห้วย
ยาง หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ระยะทางที่
ทําการขยาย
เขตไฟฟ้า

ประชาชนได้ทํา
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง

อบต.

47 โครงการติดตั้งป้าย
บอกเส้นทางตามแยก
ต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน
 หมู่ที่ 1,-10

เพื่อติดตั้งป้านบอก
เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านมีป้ายบอก
เส้นทางเพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง

500,000 500,000 500,000 จํานวนป้าย มีป้ายบอกเส้นทาง
เพื่อความสะดวก
ในการเดินทาง

อบต.

48 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหญ้าคา บ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 8

เพื่อขุดรอกลําห้วย
สาธารณะใช้ในการ
กักเก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกลําห้วยหญ้า
คาสาธารณะ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา

อบต/ อบจ



หนา้ท ี49

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

49 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
ภายในตําบลทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 1 ถึง 10

ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนลูกรัง  เพื่อให้
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้
ทุกดูกาล

อบต

50 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต  จากคลอง
เดิม ภายในตําบลทุ่ง
โป่ง หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9
และ10

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตกว้าง1.70
  ม. ก้นกว้าง0.50 ม. 
ยาว 3,698 ม ลึก0.50 
ม.  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ

793,000 793,000 793,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบจ/ อบต

51 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต  จากคลอง
เดิม บ้านทุ่งโป่งหมู่ที่7
 (สายฝายอีเตอร์,สาย
ฝายขี้เหล็ก)

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตกว้าง1.70
  ม. ก้นกว้าง0.50 ม. 
ยาว 3,698 ม ลึก0.50 
ม.  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน อบต. กําหนด

793,000 793,000 793,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบจ/ อบต



หนา้ท ี50

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

52 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทุกหมู่บ้าน
ภายในตําบลทุ่งโป่ง 
หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ทุกหมู่บ้าน
ภายในตําบลให้มี
ความสวยงาม

แต่ละหมู่บ้านมีภูมิ
ทัศน์สวยงามน่าอยู่
มากขึ้น

300,000 300,000 300,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ปรับปรุง

แต่ละหมู่บ้านมี
ความสวยงามน่า
อยู่มากขึ้น

อบต

53 โครงการขุดลอก
หนองกลางบ้าน 
ภายในตําบลทุ่งโป่ง 
น้ําเพื่อการเกษตร 
หมู่ที่
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

เพื่อเกษตรกรมีน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

มีสระกักเก็บน้ําเพื่อ
การเกษตร

600,000 600,000 600,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตร

อบต/กรม
ทรัพย์ธรณี

54 โครงการเจาะน้ํา
บาดาลเพื่อ
การเกษตรภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง หมู่ที่ 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

เพื่อเกษตรกรมีน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

มีน้ําบาดาลเพื่อใช้ใน
การทําการเกษตร

200,000 200,000 200,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดเจาะ

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตร

อบต/กรม
ทรัพย์ธรณี



หนา้ท ี51

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

55 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร   บ้าน
แหลมทองหมู่ที่ 9

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีต   พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน อบต. 
กําหนด

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบต

56 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร   บ้าน
ห้วยยางหมู่ที่ 8

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีต พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ ก่อสร้างตาม
แบบแปลนอบต. 
กําหนด

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําที่ได้
มาตรฐาน
ประชาชนสามารถ
ใช้น้ําในการทํา
การเกษตรได้
สะดวก

อบต

57 โครงการก่อสร้างท่อ
ส่งน้ํา เพื่อการเกษตร
 ต่อจากคลองเดิม   
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5

ก่อสร้างท่อส่งน้ําลง
สู่พื้นที่การเกษตร
เพื่อเกษตรกรมีน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา   
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
  ก่อสร้างตามแบบ
แปลน  อบต. กําหนด

200,000 อบต200,000 200,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีท่อส่งน้ําที่ได้
มาตรฐานสามารถ
ส่งน้ําให้แก่เกษตร
ได้



หนา้ท ี52

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

59 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําดาด
คอนกรีต    บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่ 4

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบต

60 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําบ้าน
หนองผือหมู่ที่ 5

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ลงสู่พื้นที่การเกษตร
เพื่อเกษตรกรมีน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา   
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
  ก่อสร้างตามแบบ
แปลน  อบต. กําหนด

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบต

อบต/อบจ/
 ชลประทาน

58 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ํา พร้อมท่อส่ง
น้ําสู่พื้นที่การเกษตร
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

ก่อสร้างโรงสูบน้ํา 
เพื่อเกษตรกรได้มี
น้ําใช้ในการทํา
การเกษตร

ก่อสร้างโรงสูบน้ํา 
จํานวน 1  โรง พร้อม
ท่อส่งน้ําสู่พื้นที่
การเกษตรภายในตําบล

30,000,000 30,000,000 30,000,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้ใช้น้ํา
ในการทํา
การเกษตร



หนา้ท ี53

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

61 โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ํา   บ้าน
ห้วยยางหมู่ที่ 6

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีตลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
ดาดคอนกรีต   พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ําที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีคลองส่งน้ําดาด
คอนกรีตที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
เกษตร

อบต

63 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ําบ้านทุ่งโป่ง 
ในการส่งน้ําลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตร

ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
และแพสูบน้ําบ้านทุ่ง
โป่ง ในการส่งน้ําลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตรกรมีน้ําใช้

4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน

อบต/อบจ

64 โครงการติดตั้งผนัง
กั้นห้องศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านห้วยยาง

เพื่อกั้นห้องอาคาร
ให้เปน็ระเบียบ

ติดตั้งผนังกั้นห้องศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้าน
ห้วยยาง

150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนพื้นที่
ผนังกั้นห้องที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง 
มีสํานักงานที่ได้
มาตรฐาน

อบต

62 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 5

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ําบ้านหนองผือ 
ในการส่งน้ําลงสู่
พื้นที่การเกษตรเพื่อ
เกษตร

ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
และแพสูบน้ําบา้น
หนองผือ ในการส่งน้ํา
ลงสู่พื้นที่การเกษตร
เพื่อเกษตรกรมีน้ําใช้

อบต/อบจ4,000,000 4,000,000 4,000,000 จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน



หนา้ท ี54

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

65 โครงการก่อสร้างรั้ว
พร้อมถมดินพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านห้วยยางหมู่ที่ 8

ก่อสร้างรั้วพร้อมถม
ดินพื้นที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านห้วย
ยางหมู่ที่ 8

รั้วพร้อมถมดินพื้นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
บ้านห้วยยางหมู่ที่ 8
ตามแบบแปลน  อบต.

400,000 400,000 400,000 400,000 พื้นที่และ
ความยาวที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีรั้วพร้อมถมดิน
พื้นที่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก บ้านห้วย
ยางหมู่ที่ ตาม
แบบแปลน  อบต.

อบต

66 โครงการปรับปรุง
ขยายอาคารสํานักงาน

เพื่อให้มีอาคาร
สํานักงานที่ได้
มาตรฐานรองรับ
การให้บริการ
ประชาชน

ปรับปรุงอาคารให้มี
ความแข็งแรง เพื่อ
รองรับการให้บริการ
ประชาชน

. 600,000 600,000 600,000 จํานวน
อาคารที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีอาคารสํานักงาน
ที่ได้มาตรฐาน

อบต

67 โครงการติดตั้งราว
จับทางลาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ห้วยยาง หมู่ที่ 8

ติดตั้งราวจับทาง
ลาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้าน

ติดตั้งราวจับทางลาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

20,000       50,000       50,000       50,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ติดตั้ง

อํานวยความ
สะดวกให้แก่เด็ก 
ผู้พิการ และ
ประชาชนภายใน
พื้นที่

อบต

68 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นภายในตําบล

เพื่อให้มีสถานที่กัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตรภายใน
ตําบล

มีฝายน้ําล้นห้วยบง 
และห้วยยางที่ได้
มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 จํานวนฝาย
น้ําล้นที่ทํา
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตร

อบต



หนา้ท ี55

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

69 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร  บ้านทุ่ง
โป่ง หมู่ที่ 10 (สาย
จากนานายไพบูลย์ถึง
นานายทองสุข)

เพื่อก่อสร้างเป็น
ถนนลูกรังใช้ในการ
สัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร บ้านทุ่งโป่ง
 หมู่ที่ 10  พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน  อบต. กําหนด

350,000 350,000 350,000 350,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนลูกรังที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต

71 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง
 หมู่ที่ 8 (ซอยบ้าน
นายทองดี,ซอยนาง
ทองวาส,ซอยนางเนาว์
,ซอยนางสบาย,ซอย
นายชเวชและขยาย

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
  ก่อสร้างตามแบบ
แปลน  อบต. กําหนด

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

350,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา
การเกษตร

อบต/อบจ70  โครงการปรับปรุงขุด
ลอกหนองสาธารณะ
บ้านจระเข้หมู่ที่ 2

ปรับปรุงขุดลอก
หนองสาธารณะเพื่อ
ใช้ในการกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

 ปรับปรุงขุดลอกหนอง
สาธารณะ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน อบต. กําหนด

350,000 350,000



หนา้ท ี56

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

72 โครงการขุดลอกห
หนองเปล่งและฝาย
หลัง บ้านโนนอินทร์
แปลง หมู่ที่ 3

ปรับปรุงขุดลอก
หนองสาธารณะเพื่อ
ใช้ในการกักเก็บน้ํา
ใช้ในการทํา
การเกษตร

 ปรับปรุงขุดลอกหนอง
สาธารณะ พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
 ก่อสร้างตามแบบ
แปลน อบต. กําหนด

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ

ขุดลอก

อํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้น้ํา
ในการทํา
การเกษตร

อบต/อบจ

73  โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา ประจํา
หมู่บ้านหมู่ที่ 2,6,9, 
10

ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านเพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกกําลัง
กาย

 ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬา ที่ได้
มาตรฐาน ก่อสร้างตาม
แบบแปลน แผนผังที่ 
อบต. กําหนด

600,000 600,000 600,000 จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก

อบต

74 โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา ประจํา
ตําบลทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 3

ปรับปรุงก่อสร้าง
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านเพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกกําลัง
กาย

ปรับปรุงก่อสร้างสนาม
กีฬา ที่ได้มาตรฐาน 
ก่อสร้างตามแบบแปลน
 แผนผังที่ อบต. กําหนด

200,000 200,000 200,000 จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต/อบจ/
หน่วยงาน

อื่น



หนา้ท ี57

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

75 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยยาง
 หมู่ที่ 9 (ซอยบ้าน
นายสมชัยและสาย
โรงสีนายบัวเงินไป
บ้านนายลําดวน)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
  ก่อสร้างตามแบบ
แปลน  อบต. กําหนด

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

76 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.สายรอบหนอง
สาธารณะ บ้าน
จระเข้สงเคราะห์ หมู่
ที่ 2

เพื่อให้ราษฎร
ภายในตําบลได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวก รวดเร็ว

ถนน คสล.สายรอบ
หนองสาธารณะมีสภาพ
ใช้งานได้สะดวกขึ้น

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
ภายในตําบล

อบต/อบจ

77 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบาย
น้ําสายทางทิศ
ตะวันตกหมู่บ้าน บ้าน
โนนสะอาด หมู่ที่1

เพื่อให้ราษฎร
ภายในตําบลได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมขนส่งได้
สะดวก รวดเร็ว

ปรับปรุงถนนลูกรัง
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
สายทางทิศตะวันตก

300,000 300,000 300,000 300,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้สัญจรไปมา

อบต



หนา้ท ี58

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

78 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านหนอง
ผือ หมู่ที่5 เชื่อม
ถนนลาดยางนิคม

เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้มาตรฐาน 
สะดวกในการสัญจร
ไปมา

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง5.00 ม. ยาว870 
ม. หนา0.15 ม. ไหล
ทางเฉลี่ยข้างละ0.50 
ม. พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ

ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต/อบจ

79 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กรหัสทางหลวง
ท้องถิ่นขก.ถ.11701
แยกทางหลวง2109-
บ้านทุ่งโป่ง2ช่วง

เพื่อซ่อมสร้างผิว
ทางคอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้มาตรฐาน
 สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมสร้างผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก2
ช่วงยาวรวม2,333
เมตรพื้นที่รวมไม่น้อย
กว่า11,665พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

6,490,000 6,490,000 6,490,000 6,490,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

อบต.

อบต.80 โครงการซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตรหัสทางหลวง
ท้องถิ่นขก.ถ.11701
แยกทางหลวง2109-
บ้านคําบอน 2ช่วง

เพื่อซ่อมสร้างผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตที่ได้มาตรฐาน
 สะดวกในการ
สัญจรไปมา

ซ่อมสร้างผิวทางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต2ช่วง
ยาวรวม2,755เมตร
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
15,915พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

9,960,000 9,960,000 9,960,000 ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

9,960,000



หนา้ท ี59

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

81 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ทางข้ามถนนตาม
ถนนหลวง หมายเลข 
 2109

เพื่อให้มีไฟฟ้าส่อง
สว่าง อํานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ใช้
เส้นทางยามค่ําคืน

มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนให้ทั่วถึง  หมู่ 
7,8,9,10

800,000 800,000 800,000 จํานวนโคม
ไฟที่ได้รับการ

ติดตั้ง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต./
แขวงการ

ทาง

82 โครงการขุดลอก
หนองฝาย  ทุกหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนใช้
น้ําในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

ลอกฝายที่ตื่นเขินให้กัก
เก็บน้ําได้ทุกหมู่บ้าน

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต/
สํานัก

พัฒนาที่ดิน

83 โครงการวางท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อ
พักน้ํา บ้านห้วยยาง 
หมูที่ 9(ต่อจากเดิม 
จากบ้านนายสมทรง
ไปทางศาลากลางบ้าน)

เพื่อจัดให้มีระบบ
ระบายน้ําที่สามารถ
ระบายน้ําได้สะดวก
ในฤดูฝน

ก่อสร้างร่องระบายน้ําที่
ได้มาตรฐานก่อสร้าง
ตามแบบแปลน 
แผนผังที่ อบต.

300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวที่
ทําการก่อสร้าง

มีร่องระบายน้ํา 
คสล.ที่สามารถ
ระบายน้ําได้ดีและ
ป้องกันถนนชํารุด
เสียหาย

อบต

84 โครงการก่อสร้าง
สถานที่จอดรถ

เพื่อใช้เป็นสถานที่
จอดรถสํานักงาน
และผู้มาติดต่อ
ราชการ

มีสถานที่จอดรถที่ได้
มาตรฐาน

400,000 400,000 400,000 จํานวนโรง
จอดรถใน
สํานักงาน

มีสถานที่จอดรถ
สํานักงานและผู้
มาติดต่อราชการ

อบต



หนา้ท ี60

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

85 โครงการขุดลอก
หนองผือ หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนใช้
น้ําในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

ลอกหนองผือที่ตื่นเขิน
ให้กักเก็บน้ําได้ใช้
ตลอดปี

1,200,000 1,200,000 1,200,000 จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต/
สํานัก

พัฒนาที่ดิน

86 โครงการก่อสร้างโรง
กรองน้ํา น้ําประปา
สะอาดดื่มได้ บ้าน
ห้วยยาง หมูที่ 9

เพื่อให้มีน้ําประปา
และเครื่องกรองน้ํา
ที่ทําให้น้ําสะอาด

มีน้ําประปาสะอาดดื่มได้ 500,000 500,000 500,000 จํานวนโรง
ประปาที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําดื่ม
ที่สะอาด

อบจ.กรม
ส่งเสริมฯ

87 โครงการสร้างฝาย
ชะลอน้ํา

เพื่อชะลอและกัก
เก็บน้ําตามธรรมชาติ

ตามแหล่งน้ําธรรมชาติ 50,000 50,000 50,000 จํานวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ผืนป่ามีความอุดม
สมบูรณ์

อบต.

88 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก ภายในตําบล
ทุ่งโป่งทุกหมู่บ้าน 
หมู่ที่1-10

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.

89 โครงการก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพักบ้านแหลมทอง
 หมู่ที่ 9(สายต่อจาก
เดิม2ข้างทาง)

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 9 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี61

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

91 โครงการจัดซื้อปั้มน้ํา
มอเตอร์ ขนาด3HP

เพื่อเป็นเครื่องสูบ
น้ําแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ําภายใน
หมู่บ้านให้สะดวก

มีปั้มน้ํามอเตอร์ ขนาด
3HPเพื่อใช้สูบน้ําแก้ไข
ปัญหาขาดแคลนน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนปั้มน้ํา
มอเตอร์

มีปั้มน้ํามอเตอร์ 
ขนาด3HPที่ได้
มาตรฐาน

อบต.

92 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยยาง หมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้
ใช้น้ําในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

ขุดลอกลําห้วยยางที่ตื่น
เขินให้กักเก็บน้ําได้ดี

250,000 250,000 250,000 จํานวน 
โครงการขุด
ลอกลําห้วยยาง

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต./
สํานัก

พัฒนาที่ดิน

93 โครงการซ่อมแซม
คลองส่งน้ําสายพอง

ซ่อมแซมคลองส่ง
น้ําสายพอง

ก่อสร้างคลองส่งน้ํา
สายพอง

250,000 250,000 250,000 ความยาวของ
คลองส่งน้ํา

มีคลองส่งน้ําสาย
พอง

อบต.

94 โครงการจัดซื้อปั้มน้ํา
มอเตอร์ ขนาด 10 
HPจํานวน 2 เครื่อง

เพื่อเป็นเครื่องสูบ
น้ําแก้ไขปัญหาขาด
แคลนน้ําภายใน
หมู่บ้านโนนสะอาด

มีปั้มน้ํามอเตอร์ ขนาด
10HPเพื่อใช้สูบน้ํา
แก้ไขปัญหาขาดแคลน
น้ําภายในหมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนปั้มน้ํา
มอเตอร์ 
ขนาด10HP

มีปั้มน้ํามอเตอร์ 
ขนาด10HPที่ได้
มาตรฐาน

อบต.

อบต.1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน

90 โครงการปรับปรุง
สถานีสูบน้ําด้วย
พลังงานไฟฟ้า บ้าน
โนนอินทร์แปลง หมู่
ที่3

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ําบ้านโนน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 3
 ในการส่งน้ําเพื่อ
อุปโภคและ
การเกษตร

ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
บ้านโนนอินทร์แปลง 
หมู่ที่ 3 ในการส่งน้ํา
เพื่ออุปโภคและ
เกษตรกรมีน้ําใช้

###### 1,000,000



หนา้ท ี62

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

95 โครงการก่อสร้างโรง
สูบน้ําด้วยไฟฟ้าโซล่า
เชล หนองจระเข้ 
บ้านจระเข้สงเคราะห์
 หมู่ที่ 2

เพื่อให้ได้สถานีสูบ
น้ําด้วยไฟฟ้าโซล่า
เชล หนองจระเข้ 
บ้านจระเข้
สงเคราะห์

สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
โซล่าเชล หนองจระเข้ 
บ้านจระเข้สงเคราะห์ 
หมู่ที่ 2

320,000 320,000 320,000 จํานวนหม้อ
แปลงไฟฟ้า

มีหม้อแปลงไฟฟ้า
ส่งกระแสไฟฟ้า
อย่างพอเพียง

อบต.

96 โครงการปรับปรุง
ศาลาประชาคม หมู่ที่

เพื่อเป็นสถานที่ทํา
กิจกรรมภายใน

่ ้

มีศาลาประชาคมที่ได้
มาตรฐาน หมู่ที่ 9

250,000 250,000 250,000 จํานวน ศาลา
ประชาคม

มีศาลาประชาคมที่
ได้มาตรฐาน

อบต.

97 โครงการสร้างอาคาร
สํานักงานสภาฝ่าย
กิจการของสภา

เพื่อเป็นสถานที่
ทํางานของฝ่าย
กิจการสภา

ก่อสร้างอาคาร
สํานักงานกิจการสภา
ตามแบบมาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 อาคาร       1
 หลัง

มีอาคารสํานักงาน
กิจการสภาที่ได้

มาตรฐาน

อบต.

98 โครงการก่อสร้าง
อาคารที่พักสายตรวจ

เป็นที่พักของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ก่อสร้างอาคารที่พัก
สายตรวจตามแบบ
มาตรฐาน

230,000 230,000 230,000 อาคาร มีอาคารที่พักสาย
ตรวจที่ได้มาตรฐาน

อบต.

99 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ําบ้านหนองผือ 
หมู่ที่ 5

เพื่อเป็นผนังกั้นน้ํา
ป้องกันไม่ให้น้ําไหล
ท่วมหมู่บ้าน

มีผนังกั้นน้ําป้องกัน
ไม่ให้น้ําไหลท่วมหมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 จํานวนผนัง
กั้นน้ํา

มีผนังกั้นน้ํา
ป้องกันน้ําท่วมที่
ได้มาตรฐาน

อบต.

100 โครงการก่อสร้างลา
นคสล.ภายในบริเวณ
สํานักงาน

เพื่อเป็นลาน
เอนกประสงค์
ภายในบริเวณ
สํานักงาน

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
389 ตรม. หนา0.15 
ม.ตามแบบ อบต.ทุ่งโป่ง

500,000 500,000 500,000 พท.ของลาน
คอนกรีต

มีลาน
เอนกประสงค์
ภายในบริเวณ
สํานักงาน

อบต.



หนา้ท ี63

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

101 โครงการก่อสร้าง
ประตูระบายน้ํา(ปาก
หนองจระเข้)

เพื่อเป็นประตู
ระบายน้ําเข้า - น้ํา
ออก

ก่อสร้างประตูระบาย
น้ําเข้า - น้ําออกตาม
แบบมาตรฐาน

230,000 230,000 230,000 ประตูระบาย
น้ํา 1 จุด

ประตูระบายน้ํา
เข้า - น้ําออก

อบต.

102 โครงการจัดซื้อปั้มน้ํา
และมอเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ต่อระบบสูบ
ส่งน้ํา สถานีสูบน้ํา
ด้วยพลังงานไฟฟ้า
บ้านโนนอินทร์แปลง
 หมู่ที่ 3

เพื่อปรับปรุงสถานี
สูบน้ําบ้านโนน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 3
 ในการส่งน้ําเพื่อ
อุปโภคและ
การเกษตร

ปรับปรุงสถานีสูบน้ํา
บ้านโนนอินทร์แปลง 
หมู่ที่ 3 ในการส่งน้ํา
เพื่ออุปโภคและ
เกษตรกรมีน้ําใช้

###### 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน

อบต.

103 โครงการถมดินไหล่
ทางคุ้มตะวันออก 
บ้านโนนอินแปลง 
หมู่ที่ 3

เพื่อขยายไหล่ทาง
ให้มีพื้นที่ในการ
สัญจรเพิ่มขึ้น

ขยายไหล่ทางให้มีพื้นที่
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวนจุด
ขยายไหล่ทาง

มีไหล่ทางให้มีพื้นที่
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

อบต.



หนา้ท ี64

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

104 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 ต่อ
จากจ่ายขาดเงินสะสม
 (สายทางทิศตะวันตก)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

200,000    200,000    200,000     200,000     จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต.

105 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านโนนสะอาด หมู่ที่
 1

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําในยามน้ําหลาก

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต.



หนา้ท ี65

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

106 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. บ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 ต่อ
จากเดิม (สายทางไป
วัด)

ขุดลอกหนองเมย
เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกหนองเมย 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

200,000    200,000     200,000     ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

107 โครงการปรับปรุง
ฝายน้ําล้นลําห้วยยาง
 บ้านโนนสะอาด หมู่
ที่ 1 (จุดนาพ่อเรียง

ขุดลอกฝายใต้ ฝาย
กลาง และฝายบน 
เพื่อใช้ในการกัก
เก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกฝายใต้ ฝาย
กลาง และฝายบน 
พร้อมป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

300,000    300,000     300,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
ภายในตําบล

อบต.

108 โครงการปรับปรุงถนน
เพื่อการเกษตรพร้อม
ลงลูกรังบ้านโนน
สะอาด หมู่ที่ 1 
(สายตาชั่งลานมันตา
พลู)

จัดทําสวนสุขภาพ
เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกายหรือ
พักผ่อนหย่อนใจ

จัดทําสวนสุขภาพ
เพื่อให้ออกกําลังกาย
และพักผ่อนหย่อนใจ

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้สัญจรไปมา

อบต.



หนา้ท ี66

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

109 โครงการขุดลอก
เปิดทางน้ําเข้าหนอง
จระเข้

ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬาประจํา
หมู่บ้านเพื่อใช้เป็น
สถานที่ออกกําลัง
กาย

 ปรับปรุง/ก่อสร้าง
สนามกีฬา ที่ได้
มาตรฐาน ก่อสร้างตาม
แบบแปลน แผนผังที่ 
อบต. กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ

ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

110 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านจระเข้
สงเคราะห์ หมู่ที่ 2 
(สายทางไปวัดป่า) 
ต่อจากจ่ายขาดเงิน
สะสม

เพื่อให้ประชาชนมี
ลานเอนกประสงค์ 
ใช้ภายในหมู่บ้าน

มีลานเอนกประสงค์ 
ใช้ภายในหมู่บ้าน

260,000    260,000    250,000     260,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

อบต.



หนา้ท ี67

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

111 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
บ้านจระเข้สงเคราะห์
จาก 4 แยกบ้านโนน
สะอาด บ้านจระเข้
สงเคราะห์ทางไปอบต.

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

200,000    200,000    200,000     200,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

อบต.

112 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
รอบหนองจระเข้

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

300,000    300,000    300,000     300,000     จํานวน
ระยะทางใน
การขยายเขต

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

อบต.

113 โครงการขุดลอก
หนองจระเข้พร้อมลง
ลูกรังคันดินรอบ
หนองจระเข้

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ในการทํา
การเกษตร

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้
ในการทําการเกษตร

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนโคม
ไฟที่ได้รับการ

ติดตั้ง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.



หนา้ท ี68

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

114 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านโนนอินทร์
แปลง หมู่ที่ 3 ต่อ
จากจ่ายขาดเงินสะสม
 (สายทางไปลําน้ํา
พอง)

เพื่อติดตั้งป้านบอก
เส้นทางภายใน
หมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้านมีป้ายบอก
เส้นทางเพื่อความ
สะดวกในการเดินทาง

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต.

115 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาบาดาล 
บ้านโนนอินทร์แปลง
 หมู่ที่ 3

เพื่อขุดรอกลําห้วย
สาธารณะใช้ในการ
กักเก็บน้ําในการทํา
การเกษตร

 ขุดลอกลําห้วยหญ้า
คาสาธารณะ พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ

150,000    150,000    150,000     150,000     ความยาวที่
ทําการก่อสร้าง

มีร่องระบายน้ํา 
คสล.ที่สามารถ
ระบายน้ําได้ดีและ
ป้องกันถนนชํารุด
เสียหาย

อบต.

116 โครงการปรับปรุง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายข้างศาลา
ประชาคม บ้านโนน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 3

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่งตามแบบแปลน  
อบต. กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนโรง
จอดรถใน
สํานักงาน

มีสถานที่จอดรถ
สํานักงานและผู้
มาติดต่อราชการ

อบต.



หนา้ท ี69

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

117 โครงการขยายถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-10

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต.

118 โครงการขุดลอก
หนองโง้ง หมู่ที่ 3

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหม่บ้าน 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนโรง
ประปาที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําดื่ม
ที่สะอาด

อบต.

119 โครงการขุดลอก
หนองสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
1-10

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ผืนป่ามีความอุดม
สมบูรณ์

อบต.

120 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
ภายในตําบล

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี70

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

121  โครงการก่อสร้าง
และปรับปรุง
ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว ภายในตําบล

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.

122 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
2 สาย  1.สายบ้าน
ปลัดเลื่อนไปสระโสก
แก้ว
2 สายสี่แยกบ้านนาย
น้อย

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000    300,000     300,000     จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี71

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

123 โครงการก่อสร้างถนน
เพื่อการเกษตร หมุ่ที่ 
1-10

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนเพื่อ
การเกษตร หมุ่ที่ 1-10

260,000    260,000    250,000     260,000     ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

124 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
 บ้านหนองผือ หมู่ที่ 
5 จํานวน 3 สาย 1.
สายบ้านพ่อมั่ง หาญ
มาก 2.สายบ้านนาย
ชัยนาท หนองผือ 3.
สายบ้านพ่อทอง
อินทร์ หมมุ่ที่ 5

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนปั้มน้ํา
มอเตอร์

มีปั้มน้ํามอเตอร์ 
ขนาด3HPที่ได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี72

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

125 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
(สายพอง) หมู่ที่ 5

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวน 
โครงการขุด
ลอกลําห้วยยาง

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต.

126 โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายกลางบ้าน
หนองผือ

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     ความยาวของ
คลองส่งน้ํา

มีคลองส่งน้ําสาย
พอง

อบต.

127 ถนน คศล ถนนหน้า
โรงเรียนบ้านหนองผือ
 200 เมตร

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนปั้มน้ํา
มอเตอร์ 
ขนาด10HP

มีปั้มน้ํามอเตอร์ 
ขนาด10HPที่ได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี73

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

128 ก่อสร้างสะพาน ถนน
สายบ้านหนองผือ - 
บ้านโนนสะอาด

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนหม้อ
แปลงไฟฟ้า

มีหม้อแปลงไฟฟ้า
ส่งกระแสไฟฟ้า
อย่างพอเพียง

อบต.

129  โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน 
 บ้านห้วยยาง หมูที่ 
6(สายบ้านนางประ
ยวน สุขมี

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000    300,000    300,000     300,000     จํานวน ศาลา
ประชาคม

มีศาลาประชาคมที่
ได้มาตรฐาน

อบต.

130
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
สายทางศิริศักดิ์ – 
โนนสะอาด หมุ่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย

มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนได้ทั่วถึง

260,000    260,000    250,000     260,000     อาคาร       1
 หลัง

มีอาคารสํานักงาน
กิจการสภาที่ได้

มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี74

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

131 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา รูปตัวยู 
สายทางซอยรังสิต 
หมู่ที่ 6

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

260,000    260,000    250,000     260,000     อาคาร มีอาคารที่พักสาย
ตรวจที่ได้มาตรฐาน

อบต.

132
โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
ต่อจากสายเดิมถึงวัด
ภูยอดห้วยยาง หมู่ทื่ 7

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย

มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนได้ทั่วถึง

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนผนัง
กั้นน้ํา

มีผนังกั้นน้ํา
ป้องกันน้ําท่วมที่
ได้มาตรฐาน

อบต.

133 ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการมี
ความสะดวกมากขึ้น

ก่อสร้างอาคาร
สํานักงานตามแบบที่ 
อบต.กําหนด

5,000,000 5,000,000  5,000,000  5,000,000  พท.ของลาน
คอนกรีต

มีลาน
เอนกประสงค์
ภายในบริเวณ
สํานักงาน

อบต.



หนา้ท ี75

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

134 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
ทางเข้าหมู่บ้านถนน
สายบ้านทุ่งโป่ง-เขื่อน
อุบลรัตน์ หมุ่ที่ 7  
สายบ้านห้วยยาง-
เขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ที่ 
8  สายบ้านห้วยยาง-
เขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ทื่ 
9 สายบ้านทุ่งโป่ง-
เขื่อนอุบลรัตน์  หมู่ที่
 10

เพื่อให้ประชาชนที่
สัญจรไปมามีความ
ปลอดภัย

มีไฟฟ้าส่องสว่างตาม
ถนนได้ทั่วถึง

300,000 300,000 300,000 300,000 ประตูระบาย
น้ํา 1 จุด

ประตูระบายน้ํา
เข้า - น้ําออก

อบต.

135 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
หมู่ที่ 8,9

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่งตามแบบแปลน  
อบต. กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนสถานี
สูบน้ําที่ได้รับ
การปรับปรุง

มีสถานีสูบน้ําที่ได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี76

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

136 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา บ้านพ่อ
บุดดา - สายแยกตู้
โทรศัพท์ หมู่ที่ 8

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนจุด
ขยายไหล่ทาง

มีไหล่ทางให้มีพื้นที่
ในการสัญจรเพิ่มขึ้น

อบต.

137 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล. (นางอุดม  
สารพัน – รพสต.
บ้านห้วยยาง)

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

200,000    200,000    200,000     200,000     จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต.



หนา้ท ี77

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

138 โครงการปรับปรุง
ระบบประปาหมู่บ้าน 
(เครื่องกรอง) หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

300,000    300,000    300,000     300,000     จํานวนการ
ก่อสร้าง
สนามกีฬา

เพื่ออํานวยความ
สะดวกให้
ประชาชนภายใน
พื้นที่สามารถใช้
เป็นสถานที่ออก
กําลังได้

อบต.

139 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัวยู 
(นายไพบูลย์  โทแก้ว
 – นายหนูเพียร  
เจริญสุข) หมู่ที่ 9

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะทางที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.



หนา้ท ี78

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

140 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบบริเวณ
ขอบสระน้ําดอนปู่ตา
 หมู่ที่ 9

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีการคมนาคมที่
สะดวก รวดเร็ว
ภายในตําบล

อบต.

141 โครงการก่อสร้าง
ถนนลูกรัง 2 สาย 
หมู่ที่ 9สายที่ 1 ข้าง
บ้านนาย ทํานาย 
โชคลา ถึง นานาย
ไพบูลย์ สมปาน  
สายที่ 2 นางกรวย 
สําเภา นานางบัวสอน
 โชคลา

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีถนนที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้สัญจรไปมา

อบต.



หนา้ท ี79

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

142 โครงการขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ที่ 10 
จํานวน 2 สาย (1สาย
ฐานบั้งไฟ 2 สายทิศ
เหนือหมู่บ้าน – บ้าน
โนนอินทร์แปลง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่งตามแบบแปลน  
อบต. กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ

ก่อสร้าง

มีถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้
ได้ทุกฤดูกาล

อบต.

143 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 10

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

อบต.



หนา้ท ี80

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

144 โครงการก่อสร้างถนน
 คสล.หมู่ที่ 10 (สาย
ทุ่งโป่ง – บ้านโนน
อินทร์แปลง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

มีผิวทางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต ที่ได้
มาตรฐานสามารถ
รองรับและอํานวย
ความสะดวกให้แก่
ผู้ใช้เส้นทาง

อบต.

145 โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก หมุ่ที่ 10

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     ระยะความ
ยาวที่ทําการ
ก่อสร้าง

เพื่อระบายน้ําใน
เขตชุมชนไม่ให้น้ํา
ถ่วมขัง

อบต.

146 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหว้า ห้วยขี้เหล็ก
 หมุ่ที่ 10

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวนโคม
ไฟที่ได้รับการ

ติดตั้ง

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
สะดวก

อบต.



หนา้ท ี81

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

147

โครงการสํารวจแนว
เขตพื้นที่สาธารณะ 
หมุ่ที่ 10

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

150,000    150,000    150,000     150,000     จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต.

148 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ําสาธารณะ
ภายใน รพ.สต.ห้วย
ยาง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

300,000    300,000    300,000     300,000     ความยาวที่
ทําการก่อสร้าง

มีร่องระบายน้ํา 
คสล.ที่สามารถ
ระบายน้ําได้ดีและ
ป้องกันถนนชํารุด
เสียหาย

อบต.



หนา้ท ี82

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

149 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณรอบ 
รพ.สต.ห้วยยาง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่ง

ปรับปรุงห้องน้ํา 
สํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลทุ่ง
โป่งตามแบบแปลน  
อบต. กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนโรง
จอดรถใน
สํานักงาน

มีสถานที่จอดรถ
สํานักงานและผู้
มาติดต่อราชการ

อบต.

150 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างบริเวณรอบ
รพ.สต.ทุ่งโป่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  150ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวน
โครงการขุด
ลอกหนองทุก
หมู่บ้าน

ประชาชนมีน้ําใช้
ในการทํา
การเกษตรอย่าง
สะดวก

อบต.



หนา้ท ี83

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

151 โครงการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างรอบศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  1,500ม. หนา
 0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ1.00 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนโรง
ประปาที่
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ําดื่ม
ที่สะอาด

อบต.

152 โครงการปรับปรุง
พื้นที่ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

260,000    260,000    250,000     260,000     จํานวนฝายที่
ได้รับการ
ก่อสร้าง

ผืนป่ามีความอุดม
สมบูรณ์

อบต.

153 โครงการปรับปรุง
อาคารภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กหลังเดิม

เพื่อเป็นทางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน
ให้สะดวก

มีท่อระบายน้ําทุก
หมู่บ้าน

260,000    260,000    250,000     260,000     ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.



หนา้ท ี84

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน

งบประมาณและที่มา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
1.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

154 โครงการสนามเด็ก
เล่นภายในโรงเรียน
บ้านทุ่งโป่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 
เพื่อให้สะดวกใน
การสัญจรไปมา

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
 ม. ยาว  45ม. หนา 
0.15 ม. ไหล่ทางเฉลี่ย
ข้างละ0.50 ม. พร้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ  ก่อสร้างตาม
แบบแปลน  อบต. 
กําหนด

260,000    260,000    250,000     260,000     ความยาวร่อง
ระบายน้ํา

มีร่องระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้านได้
มาตรฐาน

อบต.

155 ก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ที่มารับบริการมี
ความสะดวกมากขึ้น

ก่อสร้างอาคาร
สํานักงานตามแบบที่ 
อบต.กําหนด

5,000,000 5,000,000  5,000,000  5,000,000  มีสํานักงานไว้
บริการ
ประชาชน

มีสํานักงานไว้
บริการประชาชน
อย่างสะดวก

อบต.



หนา้ท ี88

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการแข่งขันกีฬา
ประเพณีต้านยาเสพติด
ประจําตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อให้ประชาชน
ภายในตําบลสนใจเล่น
กีฬา และห่างไกลยา
เสพติด

ประชาชนภายใน
ตําบล มีความสนใจ
ในการเล่นกีฬา และ
ห่างไกลยาเสพติด

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่ได้
เข้าร่วมการ

แข่งขัน

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง มีความรู้
รักสามัคคี ห่างไกล
ยาเสพติด

อบต

2 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนภายในตําบลทุ่ง
โป่ง จํานวน 4 โรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนนํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจําวัน

ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโรงเรียน
ภายในตําบลทุ่งโป่ง 
จํานวน 4 โรง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวน
ราษฎรที่ได้
เข้าร่วมการ

แข่งขัน

มีสุขภาพแข็งแรง 
มีความสามัคคี
ระหว่างองค์กร

อบต

3 โครงการแข่งขันกีฬา
อุบลรัตน์สัมพันธ์

เพื่อเชื่อมความสามัคคี
ระหว่างองค์กร สมาชิก
 อบต. ผู้นําหมู่บ้าน

พนักงานสว่นตําบล 
สมาชิก อบต. ผู้นํา
หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่ได้
เข้าร่วมการ

แข่งขัน

มีความสามัคคี
ระหว่างองค์กร
สมาชิก อบต.ผู้นํา
หมู่บ้าน

อบต

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกฬีา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



หนา้ท ี89

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

4 โครงการจัดหาบุคลากร
ทางการศึกษา

เพื่อให้มีบุคลากรทาง
การศึกษา เพียงพอ ต่อ
เด็กที่เพิ่มขึ้น

โรงเรียนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

100,000 100,000 100,000 จํานวน
บุคลากร

ทางการศึกษา

มีครูเพียงพอ ต่อ
นักเรียนที่เพิ่มขึ้น
ภายในเขตตําบล

อบต

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสภาเด็กและ
เยาวชนตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทักษะให้กับเด็ก
และเยาวชน

เด็กและเยาวชน ทั้ง 
10 หมู่บ้าน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กและ
เยาวชน ทั้ง 
10 หมู่บา้น

มีสภาเด็กและ
เยาวชนที่มีคุณภาพ

อบต

6 โครงการฝึกอบรมความรู้
การป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น

เพื่อป้องกันการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

เด็กและเยาวชน ทั้ง 
10 หมู่บ้าน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้เข้า
อบรม

เด็กและเยาวชนได้
มีความรู้ในการ
ป้องกันการตั้งครรภ์
ในวัยเรียน

อบต

7 โครงการรณรงค์ยุติความ
รุนแรงแก่เด็กและสตรี

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรวม
ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหา ความรุนแรงต่อ
เด็กสตรีในครอบครัว

สมาชิกครอบครัว/ 
ประชาชนทั่วไป

10,000 10,000 10,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก
 ความผูกพันธุ์ที่ดี
ต่อกัน

อบต



หนา้ท ี90

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

8 โครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการของเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 8

เพื่อเป็นการพัฒนา
ทักษะเด็กก่อนวัยเรียน

เด็กก่อนวัยเรียนมี
การพัฒนาทักษะที่ดี

20,000 จํานวนเด็ก
ก่อนวัยเรียน
ที่เข้าแข่งขัน
ทักษะทาง
วิชาการ

เด็กก่อนวัยเรียน
ได้รับการเรียนรู้
ตามวัย

อบต

9 โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็ก

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ในวันเด็ก

เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนเด็กที่
เข้าร่วม
กิจกรรม

เด็กนักเรียนได้เล่น
กิจกรรมร่วมกัน

อบต

10 โครงการจัดหาอุปกรณ์
กีฬาให้แต่ละหมู่บ้าน
ภายในตําบล

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้
มีสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี โดยการ
ออกกําลังกายและให้
เยาวชนได้ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
แจกทุกหมู่บ้าน ทุก
หมู่บ้าน

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อุปกรณ์ที่
หมู่บ้านได้รับ
การสนับสนุน

เยาวชนมีการเล่น
กีฬาทุกหมู่บ้าน 
และห่างไกลยาเสพ
ติดมีความสามัคคี

อบต



หนา้ท ี91

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

11 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา

เพื่อสนับสนุนค่าจ่าย
ในการบริหาร
การศึกษาของเด็ก
ปฐมวัย

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ศูนญืพัฒนา
เด็กเล็ก

นักเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษา

อบต/ศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก

12 โครงการจัดซื้ออาหาร
เสริม(นม)ให้โรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีสขุภาพดี 
เสริมสร้างสติปัญญา

จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ให้โรงเรียนทั้ง 4
 แห่งและศูนย์เด็กเล็ก

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จํานวน
นักเรียนที่
ได้รับ
ช่วยเหลือ

นักเรียนมีอาหาร
เสริมนมดื่มมี
สุขภาพและ
สติปัญญาดี

อบต/
โรงเรียน

13 โครงการจัดซื้ออาหาร
กลางวันให้โรงเรียนศูนย์
เด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีสุขภาพดี 
เสริมสร้างสติปัญญา

จัดซื้ออาหารกลางวัน
ให้โรงเรียนทั้ง 4 
แห่งและศูนย์เด็กเลก็

2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จํานวน
นักเรียนที่

ได้รับ
ช่วยเหลือ

นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่

อบต/
โรงเรียน

14 โครงการป้องกันเด็กจมน้ํา เพื่อดําเนินการฝึก
ทักษะการว่ายน้ําให้
เด็กนักเรียน

โรงเรียนภายในตําบล 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน
ว่ายน้ําเป็น

ทุกคน

เด็กนักเรียนภายใน
ตําบลว่ายน้ําเป็น
ทุกคน

อบต./
โรงเรียน

15 โครงการจัดจ้างครู
ชาวต่างชาติสอน
ภาษาอังกฤษ

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานการศึกษา
ของโรงเรียน

โรงเรียนภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 จํานวน
โรงเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในด้าน
การศึกษา

อบต./
โรงเรียน



หนา้ท ี92

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

16 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐาน

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่ได้มาตรฐาน

500,000 500,000 500,000 ศูนย์เด็กที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม

มีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

อบต

17 โครงการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านดนตรีพื้นบ้าน

เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนด้านดนตรี
ให้แก่นักเรียน

นักเรียนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

100,000 100,000 100,000 นักเรียนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลอื

นักเรียนมีความรู้
และทักษะในด้าน
ดนตรี

อบต

18 โครงการด้วยรักและ
ผูกพัน จิตอาสาบริการ
สาธารณะประโยชน์และ
พัฒนาสังคม

ยกระดับมาตรฐาน 
การศึกษาด้านผู้เรียน
ให้มีคุณภาพเต็มตาม
ศักยภาพ

ครูและบุคลากร
การศึกษา นักเรียน
ประถมศึกษาใน
ตําบลทุ่งโป่ง

20,500 20,500 20,500 ครูและ
บุคลากร

ทาง
การศึกษามี
คุณภาพ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
ความรู้เพิ่มขึ้น

อบต.

19 โครงการจ้างนักเรียน
ช่วงปิดภาคเรียน

เพื่อให้นักเรียนมี
รายได้ช่วงปิดภาคเรยีน

นักเรียนทุกหมู่บ้าน 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ

นักเรียนมีรายได้
เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว
ไม่รบกวนผู้ปกครอง

อบต



หนา้ท ี93

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

20 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การจัดตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุ

เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ให้แก่ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุภายในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุ มีเพื่อน
พูดคุยกันทําให้
จิตใจร่าเริง

อบต

21 โครงการสนับสนุนค่า
พาหนะรับส่งเด็กนักเรียน

เพื่อสนับสนุนค่า
พาหนะเด็กนักเรียนใน
การเดินทางไปโรงเรียน

โรงเรียนภายในตําบล 120,000 120,000 120,000 นักเรียนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ

เด็กมีความ
ปลอดภัยและลด
ค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

อบต./
โรงเรียน

22 โครงการจัดหาอุปกรณ์ 
สื่อการเรียนการสอน 
ทาง การศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนภายในตําบล

เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์
 สื่อการเรียนการสอน
 ทางการศึกษาให้แก่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นักเรียนให้มีคุณภาพ
ในการศึกษา

จัดหาอุปกรณ์
การศึกษาให้แก่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและ
โรงเรียนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

200,000 200,000 200,000 200,000 อุปกรณ์ที่
หมู่บ้านได้รับ
การสนับสนุน

นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนที่ทันสมัย

อบต

23 โครงการจัดกิจกรรมรา
ยงสนผลพัฒนาทักษะเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

เพื่อรายงานผลการ
พัฒนาทักษะของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้าห้วยยาง

เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กใน
 ศพด.

เด็กเล็กในศพด.มี
การประเมินผล
การพัฒนาทักษะ

อบต./
โรงเรียน



หนา้ท ี94

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

24 โครงการโรงเรียนดีศรี
ตําบล

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานด้าน
การศึกษาของโรงเรียน

โรงเรียนภายในตําบล 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
โรงเรียนที่
เข้าร่วม
โครงการ

เป็นโรงเรียน
ต้นแบบในด้าน
การศึกษา

อบต./
โรงเรียน

25 โครงการพัฒน
ศักยภาพของเด็ก
ปฐมวัยจังหวัด
ขอนแก่น

เพื่อพัฒนศักยภาพของ
เด็กปฐมวัยจังหวัด
ขอนแก่น

เด็กในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 เด็กที่ได้รับ
การพัฒนา

พัฒนศักยภาพของ
เด็กปฐมวัยจังหวัด
ขอนแก่น

อบต./
โรงเรียน

26 โครงการศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่

เพื่อให้เด็กใน ศพด.มี
การเรียนรู้นอกสถานที่

จํานวนเด็กเล็กใน 
ศพด.ได้ศึกษานอก
สถานที่

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กใน

ตําบลทุ่งโป่ง

เด็กได้ศึกษานอก
สถานที่

อบต./ศุนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก

27 โครงการว่ายน้ําเพื่อ
ชีวิตโรงเรียนบ้าน
หนองผือ

เพื่อให้นักเรียนฝึกการ
ช่วยชีวิตจากการจมน้ํา

นักเรียนในตําบล 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียน

นักเรียนฝึกการ
ช่วยชีวิตจากการ
จมน้ํา

อบต./
โรงเรียน



หนา้ท ี95

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ

28  โครงการกีฬา
แก้ปัญหายาเสพติด
ลดความรุนแรงและ
การตั้งครรภ์ในเด็ก
และเยาวชน

เพื่อให้เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนแก้ปัญหายา
เสพติดลดความรุนแรง
และการตั้งครรภ์ใน
เด็กและเยาวชน

นักเรียนในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
นักเรียน

เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนแก้ปัญหา
ยาเสพติดลดความ
รุนแรงและการ
ตั้งครรภ์ในเด็กและ
เยาวชน

อบต./
โรงเรียน

29 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์โนน
อินทร์แปลง

เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์โนน
อินทร์แปลง

นักเรียนในตําบล
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

30000 30000 30000 30000 จํานวน
นักเรียน

ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์โนน
อินทร์แปลง

อบต./
โรงเรียน

30 โครงการวัยรุ่นยุคใหม่
ไม่ท้องก่อนวัย

เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องการการตั้งครรภ์
ในวัยไม่พร้อม

นักเรียนในตําบล 20000 20000 20000 20000 จํานวน
นักเรียน

นักเรียนรู้จักป้อง
การการตั้งครรภ์ใน
วัยไม่พร้อม

อบต./
โรงเรียน

31 โครงการแข่งขันกีฬา
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง
 อปท.

เป็นการเชื่อมสัมพันธ์/
ความสามัคคีระหว่าง 
อปท.

พนักงาน/ผู้บริหาร/
ส.อบต

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วมการ

แข่งขัน

มีความสามัคคี
ระหว่างองค์กร

อบต.

32 โครงการก่อสร้าง
สนามฟุตซอล

เพื่อส่งเสริมการกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชนใน
ตําบล

เด็กและเยาวชน
ได้รับการออกกําลัง
กาย

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนเด็ก
และเยาวชน

ส่งเสริมการกีฬา
ให้กับเด็กเยาวชน
ในตําบล

อบต.



หนา้ท ี96

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ



หนา้ท ี97

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและนิสัยรักการกีฬา

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคณุภาพ



หนา้ท ี97

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสมาชิก
ศูนย์บริการคนพิการ

เพื่อให้คนพิการมีทักษะ
ในการประกอบอาชีพ

กลุ่มคนพิการ
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนคน
พิการที่เข้า
ร่วมโครงการ

คนพิการมีความรู้ใน
การประกอบอาชีพ

อบต.

2 โครงการส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ
H.I.Vอําเภออุบลรัตน์

เพื่อพัฒนาส่งเสริม
ประสิทธิภาพศูนย์
เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ H.I.V
 อําเภออุบลรัตน์

ศูนย์เฉลิมพระ
เกียรติช่วยเหลือ
ผู้ป่วยโรคเอดส์และ
ผู้ติดเชื้อ H.I.V 
อําเภออุบลรัตน์

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์และผู้ติดเชื้อ 
H.I.V มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ปค.อ     
อุบลรัตน์

3 โครงการอบรมฝึก
อาชีพผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในด้าน
สังคม สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้

ผู้ด้อยโอกาสในด้าน
สังคม ภายในตําบล
ทุ่งโป่ง ได้รับการ
ช่วยเหลือ

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส สามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม

อบต

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



หนา้ท ี98

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4 โครงการเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ

เพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 
ปีขี้นไป ที่เข้าหลักเกณฑ์

ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60
 ปี ขึ้นไปและมี
ฐานะยากจนในเขต
พื้นที่ตําบลทุ่งโป่ง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุได้รับ
สวัสดิการดูแลมี
สุขภาพพลานามัยดีขึ้น

อบต

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ

ผู้สูงวัยในตําบลทุ่งโป่ง
ได้รับการดูแลเอาใจใส่
และสร้างคุญภาพชีวิต 
มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย
และจิตใจ

ผู้สูงอายุในตําบลทุ่ง
โป่ง ได้รับการดูแล
เอาใจใส่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้สูง
วัยที่ได้เข้า

ร่วมโครงการ

ผู้สูงวัยมีมีสุขภาพที่ดี
ทั้งร่างกายและจิตใจ

อบต

6 โครงการสนับสนุน
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว
ให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส

ผู้ประสบภัยหนาวได้รับ
การช่วยเหลือ

ประชาชนภายใน
ตําบลผู้ประสบภัย
หนาวได้รับการ
ช่วยเหลือ

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

อบต

7 โครงการเบี้ยยังชีพคน
พิการ

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการ

สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพคนพิการภายใน
ตําบล

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม

ประชาชนมีความรู้
ด้านสาธารณสุข

อบต.

8 โครงการฟื้นฟูคนพิการ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ให้แก่คนพิการ

คนพิการมีสุขภาพที่
ดีขึ้น

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้
พิการที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

คนพิการภายในตําบล
มีสุขภาพที่ดีขึ้น

อบต



หนา้ท ี99

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

9 โครงการเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

เพื่อสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ป่วยเอดส์

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือใน
การดํารงชีวิต

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้การ

สงเคราะห์

ผู้ป่วยเอดส์มีการ
ดํารงชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.

10 โครงการจัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวก
คนพิการ

เพื่อเป็นการพัฒนาและ
สนับสนุนช่วยเหลือผู้
พิการ

ผู้พิการ ภายในตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน
พิการที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น

อบต

11 โครงการอบรมฝึก
อาชีพผู้ด้อยโอกาส

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสมี
อาชีพเสริมและมีรายได้
เพิ่ม

อบรมกลุ่มอาชีพให้
ผู้ด้อยโอกาสจํานวน
 10 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้ด้อยโอกาส
ที่ได้รับการ
ฝึกอบรม

ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้เพิ่ม

อบต

12 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสมาชิก 
ศูนย์บริการคนพิการ

เพื่อให้สมาชิก
ศูนย์บริการคนพิการมี
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพ

สมาชิกศูนย์บริการ
คนพิการมีความรู้
และมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
สมาชิก

ศูนย์บริการ
คนพิการที่
ได้รับการ
อบรม

สมาชิกศูนย์บริการ
คนพิการมีความรู้

อบต



หนา้ท ี100

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

13 โครงการส่งเสริม
กิจกรรมผู้สูงอายุ หมู่ที่
 1-10

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของผู้สูงอายุในตําบล

ผู้สูงอายุได้ร่วม
กิจกรรมต่างๆ

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้สูงอา ผู้สุงอายุในตําบล อบต

14 โครงการช่วยเหลือ
ประชาชน

เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ประชาชนในวันที่ ที่
ได้รับความเดือดร้อน
แก่ผู้ด้อยโอกาส/ยากจน

ผู้ด้อยโอกาส/
ยากจน ในพื้นที่
ได้รับการช่วยเหลือ

50,000 50,000 50,000 จํานวนผ็
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาส/ยากจน 
ได้รับการชว่ยเหลือให้
สามารถดีรงชีพได้ อบต



หนา้ท ี101

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและท่า

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



หนา้ท ี101

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง

จัดงานประเพณี
ลอยกระทง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีลอยกระทง

อบต

2 โครงการอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้าน 10 
หมู่บ้าน ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีไทย

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีบุญบั้งไฟ ทุก
หมู่บ้าน

จัดงานประเพณีบุญ
บั้งไฟ  ทุกหมู่บ้าน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีบุญบั้งไฟ

อบต

3 โครงการจัดงานทอดเทียน
เข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีให้คงอยู่สืบไป

จัดงานประเพณีทอด
เทียนเข้าพรรษา  ทั้ง
 10 หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณี ให้คงอยู่
สืบไป

อบต

4 โครงการจัดงานประเพณีใน
วันสําคัญต่างๆ

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีและวันสําคัญ
ต่างๆ

จัดงานประเพณีและ
วันสําคัญต่างๆ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ประเพณีและวัน
สําคัญต่างๆ

อบต

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  สร้างความแข็งแรงให้ครอบครัว
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ



หนา้ท ี102

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  สร้างความแข็งแรงให้ครอบครัว
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

5 โครงการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมสําหรับเด็ก
นักเรียนและเยาวชนและ
ประชาชน

ปลูกจิตสํานึกที่ดีให้เด็ก
นักเรียนและเยาวชนและ
ประชาชนเพื่อให้เป็นคนดี
มีคุณธรรมจริยธรรม

เด็กนักเรียน และ
เยาวชนภายในเขต
ตําบลทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็ก
นักเรียน
เยาวชน ที่
เข้าและ

ประชาชน
ร่วมโครงการ

เด็กนักเรียนและ
เยาวชนและ
ประชาชนภายใน
ตําบลเป็นคนดีมี
คุณธรรมจริยธรรม

อบต

6 โครงการมาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

เครื่องมือกํากับความ
ประพฤติการปฏิบัติ
หน้าที่ในการยึดหลัก
ตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
พนักงานจ้าง

- - - - - ประมวล
จริยธรรม
ผู้บริหาร 

สมาชิกสภา
 พนักงาน

ได้รับการ
ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์
ปัจจุบัน

อบต

7 โครงการจัดงานประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่อําเภออุบล
รัตน์

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
ภายในอําเภออุบลรัตน์

มีการจัดงาน
ประเพณีบุญกุ้มข้าว
ใหญ่

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดประเพณี
บุญกุ้มข้าวใหญ่

ปค.อ.อุบล
รัตน์



หนา้ท ี103

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  สร้างความแข็งแรงให้ครอบครัว
ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

8 โครงการส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีงานเทศกาลไหม
ประเพณีผูกเสี่ยว

เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีผูกเสี่ยวจังหวัด
ขอนแก่น

มีการจัดงาน
ประเพณีผูกเสี่ยว
จังหวัดขอนแก่น
เป็นประจําทุกปี

25,000 25,000 25,000 25,000 ประชาชนได้
มีส่วนร่วมใน
งานประเพณี

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดงาน
ประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

ปค.อ.อุบล
รัตน์

9 โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง

เพื่อสร้างความรักความ
เข้าใจและความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว

สมาชิกครอบครัว 
ประกอบด้วย พ่อ  
แม่ ลูก

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สมาชิกในครอบครัว
เกิดความรักความ
และความผูกพันธุ์
ระหว่างพ่อแม่

อบต.

10 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และครอบครัว

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรวมใน
การป้องกันแก้ไขปัญหา 
ความรุนแรงต่อเด็กสตรี
ในครอบครัว

สมาชิกครอบครัว/ 
ประชาชนทั่วไป

20,000 20,000 200,000 200,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สมาชิกใน
ครอบครัวมีความรัก
 ความผกูพันธุ์ที่ดี
ต่อกัน

อบต



หนา้ท ี105

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อให้ความรู้การเลี้ยง
สัตว์ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการแก่เกษตรกร

เพิ่มประสิทธิภาพ
อาสาพัฒนาปศุสัตว์
ประจําหมู่บ้านทุก
หมู่บ้านในตําบล

200,000 200,000 200,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

โรคระบาดที่เกิด
กับสัตว์ลดน้อยลง

อบต

2 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อควบคุมโรค
หนอนพยาธิ

ลดจํานวนผู้ป่วยของ
โรคหนอนพยาธิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรปลอด

โรค
หนอนพยาธิ

ไม่มีโรคโรค
หนอนพยาธิภายใน
เขตตําบล

อบต

3 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อให้บริการตรวจ
สุขภาพของประชาชน
ภายในตําบล

ประชาชนภายใน
ตําบลมีสุขภาพที่ดีขึ้น

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ

ตรวจสุขภาพ

ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น

อบต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา



หนา้ท ี106

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการควบคุมโรค
มาลาเลีย ของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อควบคุมโรคมาลา
เลีย ให้กับประชาชน
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

ประชาชนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่

ได้รับวัคชิน
ป้องกัน

ประชาชนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง
ปลอดภัยจากโรค
มาลาเลีย

อบต

5 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชนของสมเด็จ
พระเทพกุมารี

เพื่อพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในโรงเรียน
และชุมชน

โรงเรียนและชุมชน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
โรงเรียนและ

ชุมชน

โรงเรียนและชุมชน
มีระบบสุขาภิบาล
ที่ดีขึ้น

อบต

6 โครงการตรวจเลือดเพื่อ
หาสารเคมีตกค้างใน
ร่างกาย

ให้ประชาชนได้รับการ
ตรวจเลือดประจําปี
เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคต่างๆ

ประชาชนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนภายใน
ตําบลได้ตรวจ
เลือดประจําปี

อบต



หนา้ท ี107

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

7 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและ
เยาวชนตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เพื่อเป็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนตั้งครรภ์
ไม่พร้อม สามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข

เด็กและเยาวชน
ภายในตําบล

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

เด็กและเยาวชน
ตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
สามารถดํารงชีวิต
ในสังคมได้อย่าง
ปกติสุข

อบต

8 โครงการควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีนของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้าน
ได้บริโภคอาหารที่มี
สารไอโอดีน

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
ไม่ขาดสารไอโอดีน

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับสาร
ไอโอดีน

ประชาชนภายใน
ตําบลมีสุขภาพที่ดี

อบต

30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

อาสาปศุสัตว์และ
เครือข่ายมีความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัข
บ้าและการสํารวจ
ข้อมูลและการขึ้น
ทะเบียนสุนัขและ
แมว

9 โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์และ
เครือข่ายในเขตตําบลทุ่ง
โป่ง

เพื่อให้ความรู้เรื่องโรค
พิษสุนัขบ้าและการ
สํารวจข้อมูลและการ
ขึ้นทะเบียนสุนัขและ
แมว

อาสาปศุสัตว์และ
เครือข่ายภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

อบต. สนง
ปศุสัตว์
อําเภอ

30,000 30,000



หนา้ท ี108

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

11 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE(
ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี

จัดตั้งชมรม TO BE 
NUMBER ONE เพื่อ
พัฒนาเครือข่ายการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ประชาชน และเด็ก
นักเรียน

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

สมาชิก TO BE NO
 1 ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด

อบต./รพ.
สต ทั้ง2แห่ง

อบต.
สํานักงาน
ปศสุัตว์
อําเภอ

30,000 30,000 30,000 จํานวนสุนัขที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการป้องกัน
โรคและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคพิษ
สุนัขบ้าและ

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย โรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันโรคและ
สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัข
และแมว

ภายในพื้นที่ตําบลทุ่ง
โป่ง

30,000 30,000



หนา้ท ี109

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

12 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ
เด็ก

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง 20,000 20,000 20,000 จํานวนเด็กที่
มีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็กที่มีสุขภาพ
แข็งแรงทั้งตําบล

อบต.

13 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคมะเร็ง
ท่อน้ําดี

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ําดี

ประชาชนภายใน
ตําบล

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
เรื่องโรคมะเร็งและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคมะเร็งท่อน้ําดี

อบต./รพ.
สต ทั้ง2แห่ง

14 โครงการช่วยลดการติด
เชื้อเอดส์จากแม่สู่ลูก
สภากาชาดไทย พระ
เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวร
ราชาทินัดดามาตุ

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์จากแม่สู่ลูก

ประชาชนภายใน
ตําบล

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ลดการติดเชื้อเอดส์
จากแม่สู่ลูก

อบต.



หนา้ท ี110

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

16 โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ไข้เลือดออก

เพื่อจัดกิจกรรมให้มี
การควบคุมโรคไข
เลือดออก โดยใช้
มาตรการ 5 ป.      ( 
ปิด เปลี่ยน ปล่อย 
ปรับปรุง(ปฏิบัติ)

ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

อบต./รพ.
สต ทั้ง2แห่ง

17 โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
 (ศสมช.)

เพื่อสนบัสนุนการ
ดําเนินงานของ ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน (ศสมช.)

ทั้ง 10 หมู่บ้าน 
ภายในตําบล

15,000 15,000 15,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานชุมชน (ศสมช.)
 ดําเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์

อบต

700,000 700,00015 โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับการ
ช่วยเหลือการแพทย์
ฉุกเฉิน

ประชาชนในพื้นที่ 700,000 700,000 700,000 จํานวน
ประชาชนที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนในพื้นที่
ได้รับการช่วยเหลอื
การแพทย์ฉุกเฉิน

อบต/ 
อําเภออุบล

รัตน์



หนา้ท ี111

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

18 โครงการอุดหนุนกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

สนับสนุนการ
ดําเนินงานกาชาด
จังหวัดขอนแก่น

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กาชาดได้รับ
การสนับสนุน

กาชาดจังหวัด
ดําเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์

อบต./
กาชาด 
จว.ขก

23 โครงการป้องกัน
ไข้เลือดออก

เพื่อดําเนินการป้องกัน
ไม่ให้มีไข้เลือดออก
ภายในตําบล

ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้ป่วยที่ได้รับ
การช่วยเหลือ

ประชาชนภายใน
ตําบลไม่เป็น
ไข้เลือดออก

อบต./
โรงเรียน

24 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้านในพระราช
ประสงค์

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาล ให้แก่
ผู้ป่วยในเบื้องต้น

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

มีหมออาสาความรู้
เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อบต.

20,000 20,000 จํานวนแม่
และเด็ก

แม่และเด็กมี
สุขภาพที่แข็งแรง

อบต19 โครงการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี

เพื่อส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก

แม่และเด็กทั้ง 10 
หมู่บ้าน ภายในตําบล

20,00020,000



หนา้ท ี112

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

26 โครงการจัดหาเครื่องมือ
แพทย์

เพื่อสนับสนุน/จัดหา
เครื่องมือแพทย์ที่ขาด
แคลน

รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง 200,000 200,000 200,000 เครื่องมือ
ทาง

การแพทย์ที่
ได้จากการ
สนับสนุน

มีเครื่องมือตรวจ
รักษาผู้ป่วยที่
ทันสมัย

อบต./รพ.
สต.

20 โครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า 
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

รณรงค์ให้กลุ่มเสี่ยง
ตรวจโรคประจําปี เพื่อ
ต้านภัยมะเร็งเต้านม

สตรีอายุ30ขึ้นไป 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้ที่
ได้รับการ

ตรวจมะเร็ง
เต้านม

กลุ่มสตรีภายใน
ตําบลปลอดมะเร็ง
เต้านม

อบต.

21 โครงการจัดซื้อเกลือ
ไอโอดีนเพื่อป้องกันการ
ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 
1-10

เพื่อป้องกันไม่ให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
เป็นโรคคอพอก

ประชาชนในหมู่บ้าน
ในตําบลทุ่งโป่งไม่
ขาดสารไอโอดีน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนผู้ที่
ได้รับ

สารอาหาร
ไอโอดีน

ประชาชนในตําบล
ทุ่งโป่งไม่เป็นโรค
คอพอก

อบต./
ประชาชน 
หมู่ที่ 1-10

22 โครงการอบรมหมอ
หมู่บ้าน สืบสานภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านหมู่ที่ 1-10

เพื่อให้ความรู้เรื่องการ
ปฐมพยาบาล ให้แก่
ผู้ป่วยในเบื้องต้น

ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้เรื่องการปฐม
พยาบาลในเบื้องต้น

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

มีหมออาสาภาย
หมู่บ้านที่มีความรู้
เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น

อบต./
ประชาชน 
หมู่ที่ 1-10
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

23 โครงการพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน หมู่ที่
 1-10

เพื่อพัฒนาระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
หมู่ที่ 1-10

ชุมชน หมู่ที่ 1-10 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ครัวเรือนใน

ชุมชน

ชุมชนหมู่ที่ 1-10มี
ระบบสุขาภิบาลที่
ดีขึ้น

อบต./
ประชาชน 
หมู่ที่ 1-10

24 โครงการจัดหาเครื่องมือ
แพทย์(ตู้อบสมุนไพร)

เพื่อสนับสนุน/จัดหา
เครื่องมือแพทย์ที่ขาด
แคลน

รพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง 50,000 50,000 50,000 เครื่องมือ
ทาง

การแพทย์ที่
ได้จากการ
สนับสนุน

มีเครื่องมือตรวจ
รักษาผู้ป่วยที่
ทันสมัย

อบต./รพ.
สต.

25 โครงการจัดทําเตาเผา
ขยะติดเชื้อในรพ.สต. 2 
แห่ง

เพื่อสนับสนุนค่า
ก่อสร้างเตาเผาขยะ

รพ.สต. 2 แห่ง
ภายในตําบล

20,000 20,000 20,000 จํานวน
เตาเผาขยะ

รพ.สต. 2 แห่ง
ปลอดภัยจากเชื้อ
โรค

อบต.

26 โครงการจัดหาเครื่อง
ออกกําลังกายใน รพ.สต.
 2 แห่ง

เพื่อสนับสนุนการให้
ผู้ป่วยได้ออกกําลังกาย

รพ.สต. 2 แห่ง
ภายในตําบล

20,000 20,000 20,000 เครื่องออก
กําลังกาย แป

ผู้ป่วยมีสุภาพ
แข็งแรงขึ้น

อบต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

27 โครงการอุดหนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้มี
สุขภาพและพลานามัย
ที่ดี โดยการออกกําลัง
กายและให้เยาวชนได้
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ทั้ง 10 หมู่บ้าน /รพ.
สต. /โรงเรียน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
 สุขภาพและ
พลานามัยที่ดี

อบต / รพ.
สต

28 โครงการบําบัดทุกข์
บํารุงสุข (หน่วยแพทย์ 
พอ.สว.)

เพื่อสนับสนุนด้าน
สาธารณสุข การ
ป้องกันและควบคุมโรค
ให้กับประชาชนใน

ทั้ง 10 หมู่บ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หมู่บ้านที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ประชาชนมีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
 สุขภาพและ
พลานามัยที่ดี

อบต / รพ.
สต

29 จัดซื้อเครื่องกรองน้ํา
สะอาดเพื่อใช้ใน รพ.สต.
ห้วยยาง

เพื่อให้ผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับการ
บริการน้ําที่สะอาด

จํานวนผูมาติดต่อ
ราชการ

20000 20000 20000 ผู้มาติดต่อ
ราชการ

ผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับการบริการ
น้ําที่สะอาด

อบต / รพ.
สต

30 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยในโรงเรียนและ
ชุมชน

เพื่อให้เด็กในโรงเรียน
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพที่ถูกอนามัย

จํานวนเด็กนักเรียน

20000 20000 20000

จํานวนเด็ก
นักเรียน

เด็กในโรงเรียน
ได้รับการส่งเสริม
สุขภาพที่ถูกอนามัย

อบต / รพ.
สต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2.4 แนวทางการพัฒนาทื่ 4 การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

31 โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ด้าย
สาธารณสุข

จํานวนประชาชนใน
พื้นที่

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ประชาชนใน
พื้นที่

ประชาชนนื้นที่มี
ความรู้ด้าน
สาธารณสุข

อบต / รพ.
สต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการปรับปรุง
พัฒนาหนองโง้ง

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาหนองโง้งให้
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว

100,000 100,000 100,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

อบต

2 โครงการปรับปรุง
พัฒนาหนองผือ

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาหนองปลา
เฒ่าให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว

300,000 300,000 300,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

อบต

3 โครงการปรับปรุง
พัฒนาหนองจระเข้

เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยว

พัฒนาหนองจระเข้
ให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว

100,000 100,000 100,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

สามารถสร้างรายได้
ให้กับประชาชนใน
พื้นที่

อบต

4 โครงการปรับปรุง
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
พื้นที่ในชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ในลักษณะ 
HOME  STAY

เพื่อพัฒนา
ศักยภาพพื้นที่ใน
ชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

200,000 200,000 200,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และสามารถสร้าง
รายได้ให้กบ
ประชาชนในพื้นที่

อบต

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่มา
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3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

5 โครงการอบรม
เยาวชนนําเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

เพื่อฝึกอบรม
เยาวชนนําเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านการ
ท่องเที่ยวและ
แนะนําผ้ที่สนใจ

มีเยาวชนนําเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ด้าน
การท่องเที่ยวและ
คอยแนะนํา
นักท่องเที่ยว

40,000 40,000 40,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

เยาวชนสามารถ
แนะนํานักท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ตาม
ธรรมชาติ

อบต.

6 โครงการปรับปรุง
พัฒนาดอนปู่ตา

เพื่อพัฒนาดอนปู่ตา
ให้เป็นสวนสุขภาพ

พัฒนาดอนปู่ตาให้
เป็นสวนสุขภาพ

100,000 100,000 100,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

เป็นสวนสุขภาพและ
เป็นสถานที่ออกกําลัง
กาย

อบต

7 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภูพานคํา

เพื่อส่งเสริมเป็น
แหล่งท่องเที่ยว
แบบธรรมชาติ

พัฒนาภูพานคําให้
เป็นสถานที่
ท่องเที่ยว

200,000 200,000 200,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
และสามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

อบต

8 โครงการจัดทําวังปลา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
ปลาธรรมชาติ และ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

ในลําน้ําพอง 100,000 100,000 100,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว อบต

9 โครงการสร้าง
จิตสํานึกและความ
ตระหนักในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
สิ่งแวดล้อมอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม

70,000 70,000 70,000 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่
พักผ่อน

อาสาสมัครมี
จิตสํานึกที่ดีต่อสภาพ
สิ่งแวดล้อม

อบต
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3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

10 โครงการกําจัดขยะ
ครัวเรือน ทุกหมู่บ้าน
ภายในตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อให้ประชาชน
สามารถกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลได้ใน
ระดับครัวเรือน

ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลได้ในระดับ
ครัวเรือน

100,000 100,000 100,000 ลดขยะ
ภายในตําบล

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล

อบต

11 โครงการอุดหนุนกลุ่ม
กองทุนขยะบ้านโนน
อินทร์แปลง หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชน
สามารถกําจัดขยะ
และสิ่งปฏิกูลได้ใน
ระดับครัวเรือน

ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและสิ่ง
ปฏิกูลได้ในระดับ
ครัวเรือน

10,000 10,000 10,000 ลดขยะ
ภายในตําบล

ประชาชนมีที่ทิ้งขยะ
ที่ถูกหลักสุขาภิบาล

อบต

12 โครงการปลูกป่า
เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า
ชุมชนให้มีสภาพดี
เป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์

ปลูกป่าภายในเขต
พื้นที่ตําบลทุ่งโป่ง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ป่าไม้
สาธารณะ
เพิ่มขึ้น

สภาพป่าชุมชนมี
สภาพที่อุดมสมบูรณ์
มากขึ้น

อบต

13 โครงการบําบัดน้ํา
หนองฝายใหญ่

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ํา
บริโภคให้สะอาด

หนองฝายใหญ่
บ้านทุ่งโป่งหมู่ที่ 7

200,000 200,000 200,000 แหล่งน้ํามีที่
ความสะอาด

มีแหล่งน้ําที่สะอาด
ปราศจากสารพิษ

อบต.

14 โครงการเตาเผาขยะ
เชื้อโรค รพ.สต.

เพื่อให้มีที่กําจัดขยะ
เชื้อโรค

รพ.สต.ตําบลทุ่งโป่ง 200,000 200,000 200,000 ลดขยะ
ภายในตําบล

มีสถานที่กําจัดขยะ อบต./รพ.สต

15 โครงการแก้ไขปัญญา
น้ําเสียในลําน้ําพอง

เพื่อแก้ไขและ
พัฒนาแหล่งน้ําให้มี
ความสะอาด

ลําน้ําพอง
โดยเฉพาะในเขต
พื้นที่ตําบลทุ่งโป่ง

100,000 100,000 100,000 แหล่งน้ํามีที่
ความสะอาด

มีแหล่งน้ําที่สะอาด
ปราศจากสารพิษ

อบต.
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

16 โครงการปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์
โสกวังแก้ว บ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่4

เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนของ
ประชาชนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

ปรับปรุงที่
สาธารณะประโยชน์
โสกจึ่งปึ่งให้ได้
มาตรฐาน

230,000 230,000 230,000 ที่สาธารณะ
ประโยชน์   1

 แปลง

มีสถานที่พักผ่อนที่ได้
มาตรฐาน

อบต.

17 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพ่อ

เพื่อให้ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ราษฎรภายใน
ตําบลทุ่งโป่งมี
ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ราษฎรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ทฤษฎีตามแนว
พระราชดําริ

อบต

18 โครงการส่งสริมการ
ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ
เกษตร อบต.ทุ่งโป่ง

เพื่อให้ประชาชนได้
รวมกลุ่มอาชีพและ
ดําเนินกิจกรรม
ต่าง ๆร่วมกัน

กลุ่มอาชีพภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ผู้สูงอายุได้รวมกลุ่ม
และมีกิจกรรม
ดําเนินการ

อบต

19  โครงการจิตอาสา
อนุรักษ์ลําน้ําพอง

เพื่อให้ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ราษฎรภายใน
ตําบลทุ่งโป่งมี
ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ราษฎรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ทฤษฎีตามแนว
พระราชดําริ

อบต



หนา้ท ี120

3. ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

20  โครงการเกษตร
อินทรีย์แบบยั่งยืน

เพื่อให้ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ราษฎรภายใน
ตําบลทุ่งโป่งมี
ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ราษฎรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ทฤษฎีตามแนว
พระราชดําริ

อบต

21  โครงการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
 ภายในตําบลทุ่ง
โป่ง

เพื่อให้ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริ

ราษฎรภายใน
ตําบลทุ่งโป่งมี
ความรู้ทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดําริ

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ราษฎรที่ได้รับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ทฤษฎีตามแนว
พระราชดําริ

อบต

22  โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
โรงเรียนบ้านทรัพย์
สมบูรณ์โนนอินทร์
แปลง

เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในโรงเรียน

สัตว์ที่ได้รับการ
อนุรักษ์

50,000 50,000 50,000 จํานวน
นักเรียน

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ในโรงเรียน

อบต/โรง
เรีนน

23 โครงการ 1 อปท. 1 
ท้องถิ่น ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ ที่ได้รับการ
อนุมรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนพื้นที่ 
ที่ได้รับการ
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

เป็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

อบต
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2565 2565 KPI

1 โครงการจัดตั้งจุด
ให้บริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาล

เพื่อให้ประชาชนมี
วินัยในการขับขี่
และป้องกัน
อุบัติเหตุช่วงเทสกาล

อาสาสมัครรักษา
ความสงบเรียบร้อย
ประจําหมู่บ้านและ
ประชาชนภายในตําบล

  130,000   130,000   130,000   130,000   130,000 จํานวนจุด
ตรวจภายใน
ตําบล

การเกิดอุบัติเหตุ
ลดน้อยลง

อบต.

2 โครงการพัฒนา
ระบบเฝ้าระวังยา
เสพติดและพัฒนา
ระบบข้อมุล
ข่าวสาร

เพื่อจัดประชุมคระ
กรรมการศูนย์เพื่อ
เตรียมความพร้อม
และพัฒนารับบ
ข้อมูลข่าวสารให้
เปน็ปัจจุบัน

คณะกรรมการศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด
ตําบล

   20,000    20,000    20,000    20,000 จํานวนครั้งใน
กาอบรม

ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันและ
พัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร

อบต

3 โครงการฝึกอบรม
ทบทวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
ื

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฎิบัติงาน

อาสาสมัครป้องันภัย
ฝ่ายพลเรือน

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม

ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาะรณภัย

อบต.

4 โครงการอบรม
ป้องกันอัคคีภัย

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ป้องกันอัคคีภัย

อาสาสมัครป้องกัน
อัคคีภัยประจําหมู่บ้าน

   20,000    20,000    20,000    20,000    20,000 จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม

อาสามสมัคร
ป้องกันอัคคีภัยมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ

อบต.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. พ.ศ. 2561 – 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่มา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2565 2565 KPI

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

5 โครงการเข้าค่าย
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

เพื่อให้เยาวชนมี
พฤติกรรมที่ไม่เสี่ยง
ต่อการติดยาเสพติด

กลุ่มเยาวชนในตําบล    50,000    50,000    50,000    50,000 จํานวนผุ้เข้า
รับการอบรม

เยาวชนมี
พฤติกรรมที่ไม่

เสี่ยงต่อการติดยา
เสพติด

อบต.

6 โครงการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ของภาค
ประชาชนในการ
ป้องกันยาเสพติด

เพื่อป้องกันไม่ให้มี
การผลิดและ

จําหน่าวยยาเสพติด
โดยการมีส่วนร่วม
ของประชาชนใน

ตรวจสอบติดตามและ
ให้ความรู้เรื่องยาเสพ

ติดภายในตําบล

   50,000    50,000    50,000    50,000 จํานวนผุ้เข้า
รับการอบรม

ในตําบลปลอดยา
เสพติด

อบต.

7 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ด้านการป้องกันยา
เสพติด

จัดทําหนังสือ
ประชาสัพันธ์และ
แผ่นพับผ่านสื่อ
แบบต่างๆเพื่อให้
ประชาชนได้รับ

ประชาชนภายใน
ตําบลและส่วน

ราชการที่เกี่ยวข้อง

   50,000    50,000    50,000    50,000 จํานวนผุ้เข้า
รับการอบรม

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร

ห่างไกลยาเสพติด

อบต.

8 โครงการอบรม
หนึ่งตําบลหนึ่ง
ทีมกู้ภัย

เพื่อพัฒนาระบบ
กู้ภัยและป้องกัน

อุบัติเหตุ

ตัวแทนหมู่บ้าน 
สมาชิกอปพร.ใน

ตําบลจํานวน 10 คน

   50,000    50,000    50,000    50,000 จํานวนผุ้เข้า
รับการอบรม

ผู้ประสบเหตุ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

อบต.

9 โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอําเภอ
อุบลรัตน์

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด 
อําเภออุบลรัตน์

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ภายใน
อําเภออุบลรัตน์

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนทั่วไป
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

อบต/ 
อําเภอ



หนา้ท ี124

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2565 2565 KPI

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

10 โครงการอุดหนุน
ศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามยา
เสพติดจังหวัด
ขอนแก่น

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนย์

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่
จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนทั่วไป
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด

อบต/จว.ขก

11 โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อใช้เป็นศูนย์
รวบรวมข้อมูล
ปฏิบัติการร่วม
ช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

30,000 30,000 30,000 30,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาสรที่
ได้รับการ
สนับสนุน

อปท.มีสถานที่
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้
มาตรฐาน

อปท.

12 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด
ภายในหมุ่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน

เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์
ผิดปกติ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

20,000   20,000   20,000   20,000   จุดติดตั้ง
กล้องวงจรปิด

มีกล้องวงจรปิด
ทุกหมู่บ้าน

อบต.

13 ติดตั้งกล้องวงจร
ปิด 4 แยก หมู่ 
1,2 และหนอง
จระเข้

เพื่อเป็นการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์
ผิดปกติ

ติดตั้งกล้องวงจรปิด
ภายในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน

20,000   20,000   20,000   20,000   จุดติดตั้ง
กล้องวงจรปิด

มีกล้องวงจรปิด
ทุกหมู่บ้าน

อบต.



หนา้ท ี125

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2565 2565 KPI

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยส่วนรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่มา

14 โครงการติดป้าย
จราจรหน้า รพ.
สต.ทุ่งโป่ง

เพื่อเป็นการป้อง
การการเกิดอุบัติเหตุ

ป้ายจราจร 30,000   30,000   30,000   30,000   ป้ายจราจร การป้องการการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.

15 โครงการถนนสี
ขาวโรงเรียน
ภายในตําบล

เพื่อเป็นการป้อง
การการเกิดอุบัติเหตุ

ป้ายจราจร 30,000   30,000   30,000   30,000   ป้ายจราจร การป้องการการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.

16 โครงการปรับปรุง
ป้ายจราจรภายใน
โรงเรียนและรอบ
โรงเรียนบ้าน
ทรัพย์สมบูรณ์
โนนอินทร์แปลง

เพื่อเป็นการป้อง
การการเกิดอุบัติเหตุ

ป้ายจราจร 30,000   30,000   30,000   30,000   ป้ายจราจร การป้องการการ
เกิดอุบัติเหตุ

อบต.



หนา้ท ี127

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

โครงการส่งเสริมการ
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

รณรงค์ให้ราษฎรทุก
หมู่บ้านได้มีการตั้งกลุ่ม
ออมทรัพย์ในหมู่บ้านที่
ยังไม่มี

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

มีการอออมทรัพย์
ทุกหมู่บ้านและ
ราษฎรมีชีวิตที่ดีขึ้น

อบต.

2 โครงการชีววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ภายในตําบลประกอบ
อาชีพตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนภายในตําบล
ประกอบอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

200,000 200,000 200,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมีรายได้
เพียงพอ และใช้
ชีวิตอย่างพอเพียง

อบต

3 โครงการก่อสร้างศูนย์
จําหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน

เพื่อเป็นสถานที่จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

มีสถานที่จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้
ภายในชุมชน

300,000 300,000 300,000 จํานวนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์

ประชาชนภายใน
ตําบลมีรายได้เพิ่ม

อบต

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องคก์ารบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา



หนา้ท ี128

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

4 โครงการทําปุ๋ยพืชสด
จากใบไม้

ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การทําปุ๋ยพืชสด

นักเรียนภายในโรงเรียน
บ้านทรัพย์สมบูรณ์มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การทําปุ๋ยพืชสด

50,000 50,000 50,000 จํานวนกลุ่มที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

นักเรียนมีความรู้
ด้านการทําปุ๋ยมาก
ขึ้นและมีอาชีพเสริม

อบต

5 โครงการปลูกผักกาง
มุ้งปลอดสารพิษ

เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่ม
ให้แก่นักเรียนและ
ฝึกอบรมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษเพื่อเป็น
อาชีพเสริมให้แก่นักเรียน

นักเรียนภายในโรงเรียน
บ้านหนองผือ

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

นักเรียนมีความรู้
และสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว

อบต.

6 โครงการฝึกอบรมทํา
ปุ๋ยอินทรีย์เกษตร
ผสมผสาน

เกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ราษฎรในพื้นที่มีการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์และ
ปลูกผักปลอดสารพิษ

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ในด้านผลิตปุ๋ย 
เกษตรอินทรีย์

อบต.

7 โครงการเลี้ยงปลาดุก
ในบ่อซีเมนต์อิฐบล๊อก

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
องค์กร  ชุมชน นักเรียน
และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป

 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
สัตว์น้ํามีรายได้เพิ่ม

300,000 300,000 300,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนผู้สนใจมี
ความรู้ด้านการ
เพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อบต.



หนา้ท ี129

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

8 โครงการเลี้ยงปลากิน
พืชหลายชนิดรวมกัน
ในบ่อดิน

เพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่
องค์กร  ชุมชน นักเรียน
และประชาชนผู้สนใจ
ทั่วไป

เกษตรกรที่มีรายได้ต่ํา
กว่าเกณฑ์  กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ํา

600,000 600,000 600,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนผู้สนใจมี
ความรู้ด้านการ
เพราะเลี้ยงสัตว์น้ํา

อบต./
ประมง
อําเภอ

9 โครงการเลี้ยงโคกระบือ เพื่อสนับสนุน และให้
ความรู้ในการเลี้ยงโค
กระบือที่ถูกต้อง

เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโค
กระบือ และประชาชน
ผู้ที่สนใจภายในตําบลทุ่ง
โป่ง

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจด้านการ
เลี้ยงโคกระบือ

อบต.

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง
บีบน้ํามันเมล็ดสบู่ดํา

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องบีบเมล็ดสบู่ดํา

ประชาชนทั้ง 10  
หมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชมมี
สถานที่บีบน้ํามัน
สบู่ดํา

อบต.

11 โครงการติดตั้งกังหัน
ลมสูบน้ํา

เพื่อให้เกษตรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

ทั้ง  10  หมู่บ้าน 
ภายในตําบล

500,000 500,000 500,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

เกษตรกรมีน้ําใช้ใน
การทําการเกษตร

อบต./
หน่วยงาน

อื่น



หนา้ท ี130

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

12 โครงการจัดซื้อเครื่อง
อัดถ่านแท่ง

เพื่อนําแกลบดําและถ่าน
มาอัดเป็นแท่ง ลดการ
ผลิตถ่านในครัวเรือน

ทั้ง  10  หมู่บ้าน 
ภายในตําบล

800,000 800,000 800,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ประชาชนมีเครื่อง
อัดถ่าน และลด
การผลิตถ่านใน
ครัวเรือน

อบต.

13 โครงการติดตั้งแผงโซ
ล่าเชลล์

เพื่อผลิตไฟฟ้าแสงสว่าง
ในพื้นที่

ทั้ง  10  หมู่บ้าน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ทั้ง  10  หมู่บ้าน อบต.

14 โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกมัน
สําปะหลังและปลูกอ้อย

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูก
มันสําปะหลังและปลูก
อ้อยมีความรู้ในการทํา
การเกษตร

เกษตรกรภายในตําบล
ทุ่งโป่ง

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

เกษตรกรผู้ปลูกมัน
สําปะหลังและปลูก
อ้อยมีความรู้ใน
การทําการเกษตร

อบต.สนง.
เกษตร
อําเภอ

15 โครงการก่อสร้างบ่อ
ก๊าซชีวภาพ

เพื่อกําจัดสิ่งปฏิกูลและ
นํามาผลิตเป็นก๊าซในการ
ให้บริการประชาชน

ภายในตําบลทุ่งโป่ง 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

มีสถานที่กําจัดสิ่ง
ปฏิกูลและนํามา
ผลิตเป็นก๊าซในการ
ให้บริการประชาชน

อบต.



หนา้ท ี131

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

16 โครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงเป็ดไข่และไก่ไข่
เชิงธุรกิจครัวเรือน

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกษตรเลี้ยง
เป็ดไข่เป็นอาหารและ
จําหน่ายเสริมรายได้ใน
ครัวเรียน

เกษตรกรภายในตําบล
ทุ่งโป่ง

50,000 50,000 50,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

เกษตรมีรายได้เพิ่ม
ในครัวเรือน

อบต.สนง.
ปศุสัตว์
อําเภอ

17 โครงการจัดพิธีไถ่ชีวิต
และมอบกรรมสิทธิ์โค-
 กระบือเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระ
เจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีและถวายเป็น
พระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว

เกษตรกรโครงการ
ธนาคารโค-กระบือและ
ประชาชนทั่วไป

30,000 30,000 30,000 จํานวนโค
กระบือที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนได้แสดง
ความจงรักภักดี
และถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

อบต.สนง.
ปศุสัตว์
อําเภอ

18 โครงการเลี้ยงหมูหลุม
ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง หมู่ที่1-10

เพื่อเสริมสร้างรายได้เพิ่ม
ให้กับครัวเรือนและ
ฝึกอบรมการการเลี้ยง
สุกรเพื่อเป็นอาชีพเสริม
ให้แก่ประชาชน

ประชาชนภายในตําบล
ทุ่งโป่ง

150,000 150,000 150,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ราษฎรมีความรู้
และสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้แก่
ครอบครัว

อบต.



หนา้ท ี132

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

19 โครงการจัดให้มีและ
ส่งเสริมสินค้า(OTOP)
 ของตําบล

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์

สินค้า(OTOP)สามารถ
ขายได้ท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้น

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ท้องถิ่นมีสินค้า
จําหน่ายเพิ่มรายได้
ให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น

อบต

20 โครงการจัดหาพันธุ์พืช
ให้ประชาชน

เพื่อให้เกษตรมีเมล็ด
พันธุ์พืชที่มีคุณภาพใช้

เกษตรภายในตําบลทุ่ง
โปง่

400,000 400,000 400,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

ลดค่าใช้จ่าย และ
เพิ่มรายได้เกษตร

อบต

21 โครงการจัดหาพันธุ์
ปลาน้ําจืดเพื่อแจกจ่าย
ให้ทุกหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชน
สามารถนําไปปล่อยตาม
แหล่งน้ําธรรมชาติและ
แหล่งน้ําส่วนบุคคล

แจกจ่ายพันธุ์ปลาน้ําจืด
ให้ทุกหมู่บ้านภายใน
ตําบล

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

เพื่อขยายพันธุ์ปลา
น้ําจืดตามแหล่งน้ํา
สาธารณะ

อบต

22 โครงการสนับสนุน
กลุ่มผู้เลี้ยงปลาลําน้ํา
พอง

เพื่อให้ราษฎรมีความรู้
และแนวทางปฏิบัติใน
การเลี้ยงปลา

กลุ่มผู้เลี้ยงปลาและผู้ที่
สนใจเลี้ยงปลาภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ
เกษตรกร

อบต



หนา้ท ี133

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา

23 โครงการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน

เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
ท้องถิ่นและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิต
ผลิตภัณฑ์

แต่ละชุมชนมีสินค้า
สามารถขายได้ท้องถิ่นมี
รายได้เพิ่มขึ้น

300,000 300,000 300,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ท้องถิ่นมีสินค้า
จําหน่ายเพิ่มรายได้
ให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น

อบต

24 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนา
บทบาทสตรี

เพื่อส่งเสริมสตรีมี
ศักยภาพที่ดี

สตรีภายในตําบลทุ่งโป่ง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 สตรีที่ได้รับ
ส่งเสริม

มีสตรีที่มีศักยภาพ อบต.

25 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพหมู่ที่ 1-10

เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ภายในตําบล

จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
 ภายในตําบล

อบต.

26 โครงการตลาดสีเขียว 
ในตําบล

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ในตําบลปลูกผักปลอด
สารพิษ

จํานวนประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ

20,000 20,000 20,000 จํานวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ

ส่งเสริมให้
เกษตรกรในตําบล
ปลูกผักปลอด
สารพิษ

อบต.



หนา้ท ี134

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5. ยุทธศาสตร์ การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา



หนา้ท ี135

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI

1 โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ /วัสดุใน
การบริการประชาชน

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เป็นไป
ด้วยความสะดวก 
รวดเร็วและความ
เรียบร้อย

จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ภายใน
สํานักงาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
ครุภัณฑ์/วัสดุ

สามารถปฏิบัติงานใน
หน้าที่เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

อบต

2 โครงการปรับปรุง
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ตตําบล
และจัดทําเวปไซต์
ของ อบต

เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
อินเตอร์เน็ตตําบลและ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เพื่อส่งเสริมการ
ให้บริการ
อินเตอร์เน็ตตําบล
ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ประชาชน ในพื้นที่ 
ได้รับประโยชน์จากการ
บริการอินเตอร์เน็ตและ
เป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.

อบต

3 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน
การเลือกตั้ง

ใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งของหน่วย
เลือกตั้งตําบลทุ่งโป่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวน
หน่วย
เลือกตั้ง

ตําบลทุ่งโป่ง

มีหน่วยและอุปกรณ์การ
เลือกตั้งที่ถูกต้องตาม
แบบกรรมการเลือกตั้ง
กําหนด

อบต

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี ( พ.ศ. 2561 – 2565)

    องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง
ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล



หนา้ท ี136

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

4 โครงการประชาคม
เพื่อ ทบทวน 
เพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาพัฒนา

เพื่อรวบรวมแผนงาน
โครงการบรรจุใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น

พื้นที่ภายในตําบล
ทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ได้แผนงานโครงการ
ที่มาจากจากความ
ต้องการของประชาชน

อบต

5 โครงการสนับสนุน
การจัดทําแผนชุมชน

เพื่อทราบปัญหาของ
ชุมชน และรวบรวม
แผนงานโครงการบรรจุ
ในแผนชุมชน

พื้นที่ภายในตําบล
ทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 โครงการที่
ได้รับการ
สนับสนุน

ได้แผนงานโครงการ
ที่มาจากจากความ
ต้องการของประชาชน

อบต

6 โครงการจัดซื้อ
เครื่องวิทยุสื่อสาร

เพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารของ
เจ้าหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องวิทยุ
สื่อสาร

50,000 50,000 50,000 จํานวนวิทยุ
สื่อสาร

การสื่อสารที่ทันต่อ
เหตุการณ์

อบต

7 โครงการ บําบัดทุกข์
 บํารุงสุข

เพื่อจัดทําบัญชี
ครัวเรือน แสดงรายรับ
ร่านจ่าย พลิกชุมชนสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุข

การเก็บข้อมูลและ
การบันทึกข้อมูล  
จํานวน    1,219
หลังคาเรือน

30,000 30,000 30,000 ข้อมูลที่
แท้จริง

นําข้อมูลที่เก็บได้ไปใช้
ในการจัดทําแผนพัฒนา
และจัดทํางบประมาณ
การจัดทํา

อบต

๑43



หนา้ท ี137

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

8 โครงการสนับสนุน
การดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ประชาคมตําบล

เพื่อให้คณะกรรมการ
ประชาคมตําบลบริหาร
กิจการในอํานาจ หน้าที่
เป็นไปตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาตําบล

คณะกรรมการ
ตําบลทุ่งโป่ง

20,000 20,000 20,000 จํานวน
คณะกรรมกา
รที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ชุมชน มีความเข้มแข็ง
สามัคคีในการดําเนินงาน

อบต

9 โครงการจัดซื้อ
สถานที่ทิ้งขยะ

เพื่อให้ตําบลทุ่งโป่งได้มี
สถานที่ทิ้งขยะ

จัดซื้อที่สําหรับทิ้ง
ขยะของตําบลทุ่ง
โป่งพื้นที่ 1 ไร่

230,000 230,000 230,000 พื้นที่ทิ้งขยะ
 1 ไร่

ตําบลทุ่งโป่งจะได้มี
สถานที่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะไม่เป็นมลพิษ

อบต.

10 โครงการจัดซื้อรถขยะ เพื่อที่จะได้มีรถเก็บขยะ รถเก็บขยะที่ได้
มาตรฐาน

2,500,000 2,500,000 2,500,000 รถเก็บขยะ 
จํานวน 1 คัน

มีรถเก็บขยะที่มี
มาตรฐาน

อบต.

11 โครงการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล

ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น บุคลากร
ขององค์กรมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
หลักธรรมาภิบาล

ผู้บริหารท้องถิ่น
 สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 
พนักงานและ
พนักงานจ้าง

- - - - - จํานวน
ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
บุคลากร

ขององค์กร

ผู้บริหารท้องถิ่น 
บุคลากรขององค์กร
มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักธรรมาภิบาล

อบต.



หนา้ท ี138

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

12 โครงการอบรมให้
ความรู้เพื่อสร้าง
จิตสํานึกการมี
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรเกี่ยวกับ
การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต.
 พนักงาน

- - - - - จํานวน
บุคลากรมี
ความรู้
กี่ยวกับ
การ

ป้องกัน
ผลประโยช
น์ทับซ้อน

รายงานผลและ
ข้อเสนอแนะในการ
ป้องกันผลประโยชน์

ทับซ้อน

อบต.



หนา้ท ี139

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

13 โครงการสร้าง
จิตสํานึกและ
ความตระหนักใน
การต่อต้านการ
ทุจริต

เพื่อสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านการทุจริต

ประชาชนใน
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - ประชาชน
มีความรู้
ความ
เข้าใจและ
มีความ
ตระหนัก
ร่วมกันใน
การ
ต่อต้าน
การทุจริต
ไม่น้อย
กว่าร้อย

มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างค่านิยม

การต่อต้านการทุจริต

อบต.

14 โครงการ
มาตรการแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

เพื่อเป็นการแสดง
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต
ของผู้บริหาร

การประกาศ
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการ
ทุจริตของ
ผู้บริหาร

- - -          -          - ผู้บริหาร
ได้แสดง
เจตจํานง

ทาง
การเมือง
ในการ
ต่อต้าน

การทุจริต

อบต.มีแผนปฏิบัติ
การป้องกันการทุจริต

อบต.



หนา้ท ี140

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

15 โครงการ
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การบริหารงาน
บุคคล

เพื่อกําหนด
มาตรการแนวทาง
ปฏิบัติในการทํางาน

มาตรการการ
สร้างความ
โปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล

- - - - - มี
มาตรการ
การสร้าง
ความ
โปร่งใสใน
การ
บริหารงาน
บคคล

สร้างแนวทาง
ป้องกันการได้รับ

คําสั่งผู้บังคับบัญชาที่
ไม่เป็นไปตามระเบียบ

อบต.

16 โครงการ
มาตรการสร้าง
ความโปร่งใสใน
การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ

เพื่อป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณที่
ไม่สมควร ผิด
วัตถุประสงค์ ไม่มี
ประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
การเงิน 
งบประมาณ 
การจัดหาพัสดุ

- - -        -        - มี
มาตรการ
ป้องกัน

และกํากับ
ติดตาม

การใช้จ่าย
งบประมา
ณที่ไม่

มีกลไกหรือช่องทาง
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบ

อบต.



หนา้ท ี141

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

17 โครงการกิจกรรม
การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ – จัดจ้าง

เผยแพร่ข้อมูล
การจัดซื้อ – จัด
จ้าง ของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสาร
เกี่ยวกับ
การจัดซื้อ
จัดจ้างไม่
น้อยกว่า 3
 ช่องทาง

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล

ข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของ อบต.ได้

ทั่วถึง

อบต.

18 โครงการ
มาตรการ 
“ยกระดับ
คุณภาพการ
บริการประชาชน”

เพื่อนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ระบบที่โปร่งใส

ประชาชน
ผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ร้อย
ละ 80

- - ประชาชน
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจ 

ร้อยละ 80

มีการนําเทคโนโลยี
มาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ระบบที่โปร่งใส

อบต.



หนา้ท ี142

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

19 โครงการ
มาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ดี

เพื่อจัดทํามาตรฐาน
การปฏิบัติหน้าที่
ตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

การใช้ดุลยพินิจ
และใช้อํานาจ
หน้าที่ของ
บุคลากร

- - - - - มีแนวทาง
ปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
วิธีและ
มาตรฐาน
ที่ใช้ในการ
ให้บริการ

มีแผนภูมิแสดง
ข้อมูลการให้บริการ 
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
การบริการประชาชน

อบต.



หนา้ท ี143

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

20 โครงการ
มาตรการมอบ
อํานาจอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการ 
เพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติราชการ

เพื่อเป็นการ
กระจายอํานาจการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับ
การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ ปฏิบัติ
ราชการแทน

คณะผู้บริหาร 
ปลัด รองปลัด 
หัวหน้าส่วน
ราชการ

- - -          -          - มีการ
กระจาย
อํานาจ
การ

ตัดสินใจ
เกี่ยวกับ
การสั่ง 
อนุญาต 
อนุมัติ 
ปฏิบัติ
ราชการ

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการ
ให้บริการจาก
หน่วยงานเพิ่มมากขึ้น

อบต.

21 โครงการกิจกรรม
ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล
ต้นแบบที่มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรม

เพื่อเชิดชูเกียรติ
บุคคลที่มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม จริยธรรม

ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - จํานวน
บุคคลที่
ได้รับการ
ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

ประชาชน หน่วยงาน
 องค์กร มีค่านิยม 
ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
ความซื่อสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมและ
จริยธรรม

อบต.



หนา้ท ี144

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

22 โครงการกิจกรรม
ยกย่องเชิดชู
เกียรติบุคคล
ต้นแบบในการ
ดํารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อเชิดชูเกียรติ
ประชาชนผู้ปฏิบัติ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - จํานวน
บุคคลที่
ดํารงตน
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงที่
ได้รับการ
ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

ขยายผลองค์ความรู้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนในชุมชน

อบต.



หนา้ท ี145

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

23 โครงการ
มาตรการ 
“จัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติ
ราชการ”

เพื่อให้บุคลากร
ปฏิบัติราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต
 มีคุณธรรม ตาม
แนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

บุคลากรใน
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - -         -         - ข้อตกลง
ระหว่าง
บุคลากร
ในองค์กร
ในการ
ปฏิบัติ
ราชการ
ด้วยความ
ซื่อสัตย์ 
สุจริต

ลดข้อร้องเรียนของ
บุคลากรในองค์กร
เกี่ยวกับเรื่องการ

ทุจริต

อบต.

28 โครงการ
มาตรการ“ให้
ความร่วมมือกับ
หน่วยงาน
ตรวจสอบทั้ง
ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ”

เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนกลไกการ
ตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐ
และองค์กรอิสระที่
มีหน้าที่ตรวจสอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่งให้มี
ประสิทธิภาพ

การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง
  จากหน่วยงาน
ภาครัฐและ
องค์กรอิสระ
เป็นอย่างมี

- - - - - อบต.ทุ่ง
โป่งความ
ร่วมมือใน
การ
ตรวจสอบ
 ควบคุม 
ดูแลการ
ปฏิบัติ
ราชการ

ให้ความร่วมมือใน
การตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการ

อบต.



หนา้ท ี146

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

29 มาตรการ 
“แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน”

เพื่อจัดให้มี
เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการรับแจ้ง
เรื่องร้องเรียนต่างๆ

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน

- - - - - . มี
เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ
ดําเนินการ
เกี่ยวกับ
เรื่อง

ร้องเรียน

มีคู่มือดําเนินการ
เรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งโป่ง

อบต.

30 มาตรการ 
“ปรับปรุงและ
พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง”

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์แก่
ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน

การปรับปรุง
และพัฒนา
ข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่งให้มี

- - - - - จํานวนช่อง
ทางการ
ประชาสัมพัน
ธ์

มีการปรับปรุงและ
พัฒนาข้อมูลข่าวสาร
ของศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารให้มีข้อมูลที่
ครบถ้วนถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน

อบต.



หนา้ท ี147

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

31 มาตรการกํากับ
ติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อกํากับติดตาม
ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล

กํากับติดตามการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

- - - - - มีการ
เผยแพร่
ข้อมูล
ข่าวสาร

บริหารงาน
บุคคล

มีการเผยแพร่ข้อมูล
การให้บริการต่างๆ 
กฎเกณฑ์ ข้อ
กฎหมาย ข้อบังคับ

อบต.

32 คู่มือการ
ดําเนินงานเรื่อง
ร้องทุกข์/
ร้องเรียนของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อจัดทําคู่มือใน
การดําเนินงานเรื่อง
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
ให้กับเจ้าหน้าที่
และประชาชน
ผู้รับบริการ

จัดทําคู่มือใน
การดําเนินงาน
เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนเพื่อใช้
เป็นแนวทางใน
การทํางานของ
เจ้าหน้าที่ และ
เป็นแนวทางใน
การร้องทุกข/์

- - - - - มีศูนย์
หรือหน่วย
รับ
เรื่องราว
ร้องทุกข์/
ร้องเรียน

มีการแจ้งผลการ
ดําเนินการหรือ
ความก้าวหน้า ผล
เรื่องร้องเรียน

อบต.



หนา้ท ี148

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

33 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การบริหาร
กิจการของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
บริหาร
กิจการ
ของ

องค์การ
บริหาร
ส่วน

ตําบลทุ่ง

มีการแต่งตั้งภาค
ประชาชนร่วมเป็น
กรรมการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถิ่น

อบต.



หนา้ท ี149

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

34 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารกิจการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การบริหาร
กิจการของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
บริหาร
กิจการ
ของ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบลทุ่ง
โป่ง

มีการจัดเวทีให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอ
ข้อคิดเห็นในการ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

อบต.



หนา้ท ี150

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

35 กิจกรรมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
ติดตามประเมินผล
การปฏิบัติราชการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - มีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ

องค์การ
บริหาร
ส่วน

ตําบลทุ่ง
โป่ง

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของ
อบต.ทุ่งโป่ง

อบต.



หนา้ท ี151

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

- -

- -
37 กิจกรรมจัดทํา

แผนการ
ตรวจสอบภายใน
ประจําปี

เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการกํากับ
ดูแลที่ดีและความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน

บุคลากรใน
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - มีแผน
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ภายใน

บุคลากรมีความ
เข้าใจและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
อย่างเคร่งครัด

อบต.

อบต.-36 กิจกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

- - มีการ
ประเมินผล
การปฏิบัติ
ราชการ
ของ
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ตําบลทุ่ง
โป่ง

ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ
อบต.ทุ่งโป่ง



หนา้ท ี152

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

38 กิจกรรมติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

เพื่อให้การ
ควบคุมภายใน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไป
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- - - - - ข้อมูลผล
การ
ควบคุม
ภายใน
และจัดทํา
แผน
ปรับปรุง
งานให้มี
ประสิทธิภา
พในการ
ป้องกัน
การทุจริต 
โดย
กิจกรรม
การ
ควบคุม
ภายใน 
ร้อยละ 80
 ได้
ดําเนินการ
แก้ไข

มีรายงานการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในที่มี
ความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติงาน ตาม
มาตรฐาน ข้อ 6 ที่
เสร็จตามกําหนดเวลา

อบต.



หนา้ท ี153

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

39 มาตรการส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ
 ดูแลการ
บริหารงานบุคคล

เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม การ
ตรวจสอบ กํากับ 
ดูแลการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและ
เป็นธรรม

ประชาชนมีส่วน
ร่วม การ
ตรวจสอบ กํากับ
 ดูแลการ
บริหารงานบุคคล

- - - - - จํานวน
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ในการ
ตรวจสอบ
 กํากับ 
ดูแลการ
บริหารงาน
บุคคล 
โดยให้นํา
ผลการ
ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ประชาชน

มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจน พร้อมทั้ง
เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารการ
บริหารงานบุคคลต่อ
สาธารณชนและ
สามารถอธิบายผลที่
เกิดขึ้นดังกล่าว

อบต.



หนา้ท ี154

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

40 กิจกรรมการ
เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารการ
บริหาร
งบประมาณ การ
รับ-จ่ายเงินของ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ
บริหารงบประมาณ
ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบ
กํากับ ดูแลการ
บริหาร
งบประมาณ

- - - - - การ
เผยแพร่
ข้อมูลการ
บริหาร
งบประมา
ณ การ
จัดซื้อจัด
จ้าง 
รายรับ – 
รายจ่าย
ของ
องค์การ
บริหาร
ส่วน

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบและได้รับ
ทราบข้อมูลการ
ดําเนินการโครงการ 
การรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่งทําให้
เกิดความโปร่งใส

อบต.



หนา้ท ี155

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

41 กิจกรรมส่งเสริม
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ตรวจสอบ กํากับ
 ดูแลการจัดซื้อ
จัดจ้าง

เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวข้องกับการ
พัสดุให้แก่ประชาชน

เผยแพร่ข้อมูล
การดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างทุก
ขั้นตอนต่อ
สาธารณชน

- - - - - จํานวน
ประชาชน
มีส่วนร่วม
ตรวจสอบ
ใน
กระบวนกา
รจัดซื้อจัด
จ้าง

ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบใน
กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง

อบต.

42 กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
สภาองค์การ
บริหารส่วน
ํ ่ โป่

เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพสมาชิก
สภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่งใน
การตรวจสอบ
ิ

สมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - สมาชิก
สภา
องค์การ
บริหาร
ส่วน
ํ ่

ส.อบต.ทุ่งโป่ง
สามารถนําองค์
ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
ในการตรวจสอบ 
ติดตาม และ
ป ิ



หนา้ท ี156

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

43 กิจกรรมบูรณา
การทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการ
ทุจริต

เพื่อสร้างกลไกใน
การบูรณาการทุก
ภาคส่วนได้ร่วมกัน
ส่งเสริม สนับสนุน
และสร้างค่านิยมใน
การต่อต้านทุจริต

ภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ
สถานศึกษา
และภาค
ประชาชน ใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลทุ่งโป่ง

- - - - - มีการบูร
ณาการ
ทุกภาค
ส่วนเพื่อ
ส่งเสริม
สนับสนุน 
และสร้าง
ค่านิยมใน
การ
ต่อต้าน
ทุจริต

เกิดเครือข่ายและ
ความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนในการ
ต่อต้านการทุจริต

อบต.

44 โครงการจัดงานรัฐ
พิธี และอุดหนุนส่วน
ราชการในการจัดงาน

เพื่อจัดงานรัฐพิธีตาม
นโยบายรัฐบาลและวัน
สําคัญทางศาสนา

ภายในอําเภอและ
ตําบลทุ่งโป่ง

50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
ได้มีส่วนร่วม

ในงาน
ประเพณี

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมและจัดงานใน
วันสําคัญตามนโยบาย
และวันสําคัญทางศาสนา

ปค.อ.อุบล
รัตน์

45 โครงการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่นเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น
มีความรู้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย ระเบียบ
หนังสือสั่งการ

ส่งบุคลากรท้องถิ่น
เข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรต่างๆ
ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วน

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ราษฎรที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

บุคลากรมีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่

อบต



หนา้ท ี157

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

46 โครงการอุดหนุน
ส่วนราชการต่างๆ

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของส่วน
ราชการ ตามความ
เหมาะสม

ส่วนราชการภายใน
ตําบล/ อําเภอ / 
และจังหวัดขอนแก่น

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 หน่วยงานที่
ได้รับการ
สนับสนุน

การดําเนินงานของส่วน
ราชการเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์

อบต

47 โครงการมาตรการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เครื่องมือกํากับ
ความประพฤติการ
ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ยึดหลักตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
พนักงานจ้าง

- - - - - ประมวล
จริยธรรม
ผู้บริหาร 
สมาชิก
สภา 

พนักงาน

ได้รับการปรับปรุงให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

อบต

48 โครงการจัดซื้อจัด
จ้างและจัดทํา 
งบประมาณสู่ระบบ
อิเล็คทรอนิคส์

เพื่อให้การจัดซื้อจัด
จ้างมีความถูกต้อง
โปร่งใสตรวจสอบได้

การจัดซื้อจัดจ้าง
เข้าสู่ระบบ
อิเล็คทรอนิคส์

60,000 60,000 60,000 จํานวน
โครงการใน

ระบบ

การจัดซื้อจัดจ้างมีการ
แข่งขันไม่ผูกขาด

อบต

49 โครงการพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีและการยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี

จัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์และ
จัดทําแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ส่ง
ทุกหมู่บ้าน

60,000 60,000 60,000 ให้สะดวก
กับการ
บริการ

รายได้ที่จัดเก็บเอง
เพิ่มขึ้น

อบต



หนา้ท ี158

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของ
โครงการ)

2561 2562 2563 2564 2565 KPI
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ลําดับที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับงบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่6 ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารภาครัฐ
-ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6. ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ  พัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

50 โครงการจัดเวทีรับ
ฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน (อบต.
สัญจร)

เพื่อมีเวทีให้ประชาชน
ได้แสดงความคิดเห็น
ในการบริหารงาน

จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของ
ประชาชนภายใน
ตําบลทุ่งโป่ง

40,000 40,000 40,000 จํานวน
ราษฎรที่ได้
เข้าร่วม
โครงการ

เกิดการมีส่วนร่วม และ
เกิดความพึงพอใจสูงสุด
ต่อการให้บริการ

อบต

51 โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางานเชิงบูรณาการ

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ทํางานของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น

ผู้บริหาร 
ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น สมาชิก
สภาท้องถิ่น

200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้ที่
ได้รับการ
ฝึกอบรม

ผู้บริหาร ข้าราชการ 
สมาชิกฯ มี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น

อบต

52 โครงการอบรมและ
ศึกษาดูงาน

เพื่อให้บุคลากรท้องถิ่น
รู้ระเบียบกฎหมายและ
นําความรู้จาก
การศึกษาดูงานมาปรับ
ใช้ในพื้นที่

จํานวนบุคลากรที่
เข้าอบรมและ
ศึกษาดูงาน

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู้ที่
ได้รับการ
อบรมและ
ศึกษาดูงาน

บุคลากรมีความรู้
สามารถมาปรับใช้กับ
พื้นที่ของตนเอง

อบต



จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

1)ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจให้
มีความมั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน

1.1)แผนงานบริหารงานทั่วไป 0 0 0 0 1 70,000         1 70,000        1 70,000          3 210,000      
1.2)แผนงานเคหะและชุมชน 0 0 0 0 3 230,000       3 230,000      3 230,000        9 690,000      

1.3)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 9,485,000   69 47,485,000  154 134,576,000 154 ######## 154 134,576,000   561 ########
รวม 30 9,485,000  69 47,485,000 158 ####### 158 ####### 158 134,876,000  573 #######

2)ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
2.1)แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 6 300,000      13 795,000      16 925,000       16 925,000      16 925,000        67 3,870,000    
2.2)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 5,110,000   16 5,660,000    21 5,645,500     21 5,645,500    21 5,645,500      87 27,706,500  
2.3)แผนงานการศึกษา 5 4,170,000   11 4,460,000    17 4,850,000     17 4,850,000    17 4,850,000      67 23,180,000  
2.4)แผนงานสาธารณสุข 12 1,440,000   19 1,760,000    31 2,565,000     31 2,565,000    31 2,565,000      124 10,895,000  

รวม 31 11,020,000 59 12,675,000 85 13,985,500  85 13,985,500 85 13,985,500   345 65,651,500 
3)ยุทธศาสตร์  การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3.1)แผนงานเคหะและชุมชน 3 210,000      4 310,000      5 510,000       5 510,000      5 510,000        22 2,050,000    หน้าที

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งโป่ง  อําเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์

ปี 2561 ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 รวม 5 ปี
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(บาท)

จํานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)
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(บาท)
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3.2)แผนงานการเกษตร 12 1,130,000   13 1,160,000    18 1,850,000     5 1,850,000    5 1,850,000      53 7,840,000    
รวม 12 1130000 13 1160000 18 1850000 5 1850000 5 1850000 53 7,840,000   

4)ยุทธศาสตร์  การอมสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
4.1)แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 170,000      16 610,000      16 610,000       16 610,000      16 610,000        67 2,610,000    

รวม 3 170000 16 610000 16 610000 16 610000 16 610000 67 2,610,000   

5)ยุทธศาสตร์  การเพิ่มศักยภาพของ
พลเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มน้ําโขง
5.1)แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 480,000      7 480,000      26 6,610,000     26 6,610,000    26 6,610,000      92 20,790,000  

รวม 7 480,000     7 480,000     26 6,610,000    26 6,610,000   26 6,610,000     92 20,790,000 
6)ยุทธศาสตร์ พัฒนาการบริหารภาครัฐ
6.1)แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 10,710,000  8 1,730,000    18 4,940,000     18 4,940,000    18 4,940,000      68 16,550,000  

รวม 6 10,710,000  8 1,730,000    18 4,940,000     18 4,940,000    18 4,940,000      68 16,550,000  
รวมทั้งสิ้น 77 31,865,000 159 62,980,000 303 ####### 303 ####### 303 161,021,500  1,145    #######

ท่ี 31
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(บาท)
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