
๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 25๖1– พ.ศ.2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านในดง 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) 
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๔ เมตร ยาว 250 เมตร 
จากไร่นายนิพนธ์ ชาว
ไทย ถึง บ้าน 
นางเชย แย้มน้อย 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

510,000 - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๑ บ้านในดง กว้าง 
๔.๕ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร จากไร่นางเผื่อน 
ถึง บ้านนางกมลรัตน์
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

๒๗๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

 
 
 



69 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา งบประมาณ
และทีผ่่าน
มา 

งบประมาณและที่
ผ่านมา 

งบประมาณและ
ทีผ่่านมา ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๓ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  จาก 
ถนนท่ายาง –หนองจอก ถึง 
บ้านนายนิพนธ์ ชาวไทย 
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
 
 

- 2,500,000 
 

- 
 

- จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  
จากบ้านนางลิ้นจี่ ถึง ไร่
นายสมปอง กว้าง ๓ เมตร 
ยาว ๗๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๑๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร จาก
ถนนท่ายาง – หนองจอก 
ถึง ไร่นาย 
วิชาญ เต่าทอง  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

 ๓๖๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



70 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างถนน 
คสล.  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จาก
บ้านนายยิ่งยงค์ ศรีใน
บ้าน ถึง บ้านนายเจริญ 
ศรีในบ้าน กว้าง ๓ 
เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 

- - 150,000 - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๗ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จาก
ไร่นายนิพนธ์ ชาวไทย 
ถึง ไร่นายไพฑรูย์ ตรีนิธิ
รัตน์  กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๒๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
กว้าง ๖ เมตร ยาว 
๒,๐๐๐  เมตร บริเวณ
คลอง D๙ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๔๕๖,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๙ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๔ เมตร ยาว๑,๒๐๐ 
เมตร จากไร่นายอรณุ 
บุญคงบ้าน ถึง บ้านนาย
นิพนธ์ ชาวไทย 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒,๔๐๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๘๐๐ 
เมตร จากไร่นายนิพนธ์ 
ชาวไทย ถึง เขต 
เทศบาลต าบล 
หนองจอก (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- - ๑,๔๕๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๒๕๐ 
เมตร จากไร่นาง
ทองย้อย ตรีนิธิรัตน์ ถึง 
ไร่นายไพฑูรย์ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๒ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๓๕๐ 
เมตร จากไร่นายสมปอง 
บุญคงบ้าน ถึง ไร่นาย
หยัน  เยื่อใย  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร จากศาลากลาง
หมู่บ้าน ถึง ไร่นาง 
ประยงค์ เยื่อใย  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๓๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว 
๕๐๐ เมตร จากไร่นาย 
เยื้อน ต๋องาม  ถึง คลอง
สาย D๙ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

๙๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๕ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๔  เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากไร่นาย
ศิษฐ์ณพิชญ ์ทนยิ้ม ถึง
บ้านนางอังชัญ   
จิตบรรจง 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

200,000 - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๖ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓  เมตร ยาว 
๔๗๕ เมตร จากถนน 
คสล.กลางหมู่บ้าน ถึง  
ถนนคสล.กลางหมู่บ้าน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- ๖๕๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๔๐๐ เมตร จากถนน
หน้า อบต. ถึงไร่นาย 
บุญมาก (รายละเอียด
ตามแบบ อบต.ก าหนด) 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๒ บ้านชายนา  
กว้าง ๓ เมตร ยาว  
๑๐๐ เมตร สูง ๐.๕๐ 
เมตร จากถนนลาดยาง
ท่ายาง – หนองจอก ถึง 
ไร่นายแพว 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - ๑๒๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๙ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓  เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากถนน 
คสล.กลางหมู่บ้าน ถึงไร่
นางจ ารัส พูลสวัสดิ์  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - ๑๕๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒๐ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓  เมตร ยาว ๕๐ 
เมตร จากถนนคสล.
กลางหมู่บ้าน ถึง ถนน 
คสล. (หลังองค์พระ)  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - ๗๕,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓  เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร จากถนน 
คสล.กลางหมู่บ้าน ถึง 
บ้านนายอร่าม นลิเถื่อน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - ๒๒๕,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒๒ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร  จากถนน
ท่ายาง –หนองจอก ถึง 
ไร่นายปญัญา บัวงาม 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - ๔๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒๓ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๒ 
บ้านชายนา 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร  จากถนน 
คสล.ภายในหมู่บา้น ถึง 
ถนนลาดยางท่ายาง -
หนองจอก (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- - - ๒๓๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.คลอง
ชลประทานสาย
สอง  
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วงที่ ๑ จากเทศบาล
หนองจอก – ถนน 
คอนกรีตหมู่ที่ ๖  
ช่วงที่ ๒ จากศาลาหมู ่
ที่ ๖ – สะพานโรงเรียน
บ้านในดง  
ช่วงที่ ๓ จากบ้านนาย
เยียน – สะพานบ้าน
นายประสิทธ์ิ  
ช่วงที่ ๔ จาก
ถนนลาดยางคลอง 
ชลประทานสายสอง  - 
ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓  
ช่วงที่ ๕ จากประปาหมู่
ที่ ๓ – เขตเทศบาล
ต าบลท่ายาง กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๕ ก่อสร้างถนน  
ลาดยางคลอง
ชลประทานสาย
สอง  
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่วงที่ ๑ จากเทศบาล
หนองจอก – ถนน 
คอนกรีตหมู่ที่ ๖  
ช่วงที่ ๒ จากศาลาหมู ่
ที่ ๖ – สะพานโรงเรียน
บ้านในดง  
ช่วงที่ ๓ จากบ้านนาย
เยียน – สะพานบ้าน
นายประสิทธ์ิ  
ช่วงที่ ๔ จาก
ถนนลาดยางคลอง 
ชลประทานสายสอง  - 
ศาลากลางหมู่บ้าน 
หมู่ที่ ๓  
ช่วงที่ ๕ จากประปาหมู่
ที่ ๓ – เขตเทศบาล
ต าบลท่ายาง กว้าง ๖ 
เมตร ยาว ๒,๕๕๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ ๓,๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๖ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่  ๓ 
บ้านหัวเข ้

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ กว้าง 
๔  เมตร ยาว ๖๐ เมตร 
จากบ้านนางบุญมี ถึง 
บ้านนางแจ้ง 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

๑๒๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒๗ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่  ๓ 
บ้านหัวเข ้

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนายศิริ ถึง บ้าน
นายเสา สุขสวสัดิ์ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบอบต.ก าหนด) 

๒๑๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผล 

กองช่าง 

๒๘ ก่อสร้างถนน 
คสล.  
หมู่ที่ ๓ บ้านหัว
เข้ 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๓  บ้านหัวเข้ 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๕๐๐  เมตร  จากบ้าน
นายยน   ถึง  นานาย
หน่อง  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- ๙๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๒๙ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๓ บ้านหัว
เข้ 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเขจ้าก
ถนนคอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน ถึง ไร่นายแบ้  
ยาว ๔๐๐ เมตร กว้าง 
๔ เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

กองช่าง 

๓๐ ก่อสร้างถนน 
คสล. 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ 

- - ๑๓๕,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

หมู่ที่ ๓ บ้าน 
หัวเข ้
 
 
 

พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เมตร จากถนนคสล.
กลางหมู่บ้าน ถึง บ้าน
นางสร้อยสดุา เสือนาค  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

๓๑ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. 
หมู่ที่ ๓บ้านหัว
เข้ 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร บริเวณคลองสาย 
D๓ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - จ านวน
สะพานท่ี 
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวกรวดเร็ว
มีความปลอดภัยใน
การคมนาคมและ
การขนย้ายพืชผล
ออกสู่ตลาด 

กองช่าง 

๓๒ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ ๓ 
บ้านหัวเข ้
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๓ บ้านหัวเข ้
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร บริเวณคลอง 
ชลประทานสายสอง
บ้านนายริน  ข าขม 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - จ านวน
สะพานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๓๓ ก่อสร้างสะพาน 
คสล. หมู่ที่ ๓ 
บ้านหัวเข ้
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขนย้าย
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๓ บ้านหัวเข ้
กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ 
เมตร บริเวณคลอง 
ชลประทานสายสอง
ทางเข้าโรงงานผลติปุ๋ย
อินทรีย์หมอดิน 

๑,๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
สะพานที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๓๔ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่  ๓ 
บ้านหัวเข ้

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ กว้าง 
๓  เมตร ยาว ๕๐ เมตร  
จากไร่นายหลอก ถึง 
นานายเชต สีนาก 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - ๗๕,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๓๕ ก่อสร้างถนน 
คสล. 
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร จากถนน คสล.
สายสอง ถึง ไร่นาง
สังเวียน  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๑๘๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๓๖ ปั้นถนนดิน เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๑๒๐ 
เมตร  จากไร่นายยน ถึง 
นานางฟู  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๓๗ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ ถนน
คันคลอง สาย D๓ กว้าง  
๓ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ 
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

- - - 200,000 จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม   

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๓๘ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐ เมตรจากไร่นายสุชาติ  
บุญลอย ถึง ไร่นาง 
จันทิมา พ่วงสม (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๓๙ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๔ บ้านใหม่ กว้าง    
๔ เมตร   ยาว  ๓๐๐ เมตรจาก
บ้านนายณัฐวุฒิ เมืองเงิน ถึง  
บ้านนางผัน เมืองเงิน 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๔๐ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่  
กว้าง ๓.๕ เมตร  
ยาว ๒๐๐ เมตร จากถนนท่ายาง 
– หนองจอก ถึง บ้านนายสงค์ 
(รายละเอียดตามแบบ อบต. 
ก าหนด) 

- ๓๒๒,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔๑ ก่อสร้างถนนลูกรัง 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง 
๔เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร 
จากบ้านนางเสื่อน ถึง 
บ้านนายหนู  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๔๕,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๔๒ ก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง  
๓.๕ เมตร  ยาว ๑๕๐ 
เมตรจากบ้านนายสุชาติ 
บุญลอย ถึง ถนน
คอนกรีตภายในหมู่บ้าน 

- - ๒๖๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๔๓ ก่อสร้างถนน 
ลูกรัง 
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่
 
 
 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่  ๔ บ้านใหม่ กว้าง 
๔ เมตร ยาว ๗๐๐ 
เมตร  จากถนนท่ายาง 
– หนองจอก ถึง ไร่นาย
สอน กลิ่นเจริญ  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔๔ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕  
บ้านในดง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จาก
ถนน คสล.กลางหมู่บ้าน 
ถึง นานางนมเรียง  
สีสวย กว้าง ๔ เมตร 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

1,000,000 - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผล 

กองช่าง 

๔๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕  
บ้านในดง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จาก
ไร่นายปรีชา สงคราม 
ถึง นานางจ ารัส ข าขม  
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๓๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- 600,000 - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๔๖ ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม 
เหล็กพร้อมฝังท่อ 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๒๒๐ 
เมตร จากไร่นางพิศวง 
ถึง นานายผวน 

- - 600,000 - จ านวน
สถานท่ีที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 

๔๗ ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๕  
บ้านในดง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จาก
ไร่นางนมเรียง สสีวย ถึง 
ถนน คสล.กลางหมู่บ้าน 
กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว  
๑๕๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - 270,000 จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔๘ ก่อสร้างก าแพง 
กันดิน หมู่ที่ ๕ 
บ้านในดง 
 
 

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง สูง 1 
เมตร ยาว 495 เมตร 
หนา 0.15 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

1,237,500 - - - จ านวน
สถานท่ีที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 

๔๙ ก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมฝังท่อ
ระบายน้ าหมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๒๘๐ เมตร จากบ้าน
นายสนั่น ถึง บ้านนาง
พรเพ็ญ (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

๔๙๕,000 
 

- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๐ ก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
กว้าง ๓ เมตร ยาว 
๑๐๐ เมตร จากบ้าน
นายศิริ ถึง บ้านนายเหมิ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๑๓๕,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๑ ก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร จากไร่นาย
พร ถึง เขตหนองจอก 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- 
 

๒๖๐,๐๐๐ - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผล 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕๒ ก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๐๐ เมตร จากไร่นาย
สมชาย ถึง คลองระบาย
น้ าสาย D๓ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๔๐๐,๐๐๐ - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๓ ซ่อมสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
ถนนคสล.สายกลาง 
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้าน
หนองค่าง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๔ ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่  ๖ 
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง
จากถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้านถึง  ไร่นางเล็ก   
ช่ืนอารมณ์ กว้าง ๔ 
เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - ๔๕๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕๕ ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลบ้านในดง  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  

๗๐๐,000 
 

- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๖ ซ่อมแซมถนน 
คสล. 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซ่อมแซมถนนภายใน
ต าบลบ้านในดง  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  

๑,๐๐๐,000 
 

- - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๗ ซ่อมสร้างถนน  
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
ถนนสายบ้านในดง -
หนองบัว 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕๘ ซ่อมแซมสะพาน 
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สะพานภายในต าบล 
บ้านในดง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๕๙ ก่อสร้างถนนคสล.
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๒๕๐ เมตร จากนานาย
เอื้อม หญ้างวงช้าง ถึง 
คลองระบายน้ าสาย D๓ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - ๕๐๐,๐๐๐ จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๖๐ ก่อสร้างท่อระบาย
น้ าท้ิง 

เพื่อป้องกันและจัดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

ต าบลบ้านในดง ๒๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนท่อ
ระบายน้ าที่
ได้รับ
มาตรฐาน 

ป้องกันน้ าเสีย กองช่าง 

๖๑ ปรับปรุงถนนโดย
การท าเส้นจราจร 
(เส้นชะลอ
ความเร็ว /เนิน
ชะลอความเร็ว) 

เพื่อความสะดวก  และ
ปลอดภัยในการเดินทาง 

ปรับปรุงถนนโดยการท า
เส้นจราจร (เส้นชะลอ
ความเร็ว / เนินชะลอ
ความเร็ว เขตต าบล 
บ้านในดง 

๓๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- 
 

- - จ านวนถนน
มีการท าเส้น
ชะลอ
ความเร็ว 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๖๒ ติดตั้งสญัญาณไฟ
จราจร  

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ติดตั้งสญัญาณไฟจราจร 
หมู่ที่  ๑ – หมู่ที่  ๖ 

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนถนน
มีการตดิตั้ง
สัญญาณไฟ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖๓ ติดตั้งไฟกระพริบ
บริเวณ สามแยก 
และสี่แยกพื้นที่
ต าบล 
บ้านในดง 

เพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชน 

ติดตั้งไฟกระพริบ 
บริเวณ 
สามแยก และสีแ่ยก เขต
ต าบลบ้านในดง 

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- 
 

- จ านวนสี่
แยกมีการ
ติดตั้งไฟ
กระพริบ 
 
 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๖๔ โครงการจดัท า
ป้ายจราจร และ
ป้ายบอกทาง 

เพื่อให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 

พื้นที่ต าบลบ้านในดง - - ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนถนน
มีการจัดท า
ป้ายจราจร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๖๕ ติดตั้งป้ายบอก
ซอยหมู่ที่ ๑ – หมู่
ที่ ๖  
 

เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง 

ติดตั้งป้ายบอกซอย หมู่
ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ ต าบล
บ้านในดง 

- - ๒๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนซอย
มีการตดิตั้ง
ป้ายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
เดินทางเพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๖๖ ฝังท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

ฝังท่อระบายน้ า  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบ้านในดง 

๕00,000 - - - จ านวนท่อ
ระบายน้ าที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๖๗ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จาก 
ศาลากลางหมู่บ้าน ถึง 
ไร่นางบุญช้อง กว้าง 
0.30 เมตร ยาว 40 
เมตร  

40,000 - - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๖๘ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จาก
นานายบุญธรรม 
เทพารักษ์ ถึง คลองสาย 
D๙ กว้าง 0.60 เมตร 
ยาว  250 เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- 375,000 - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

๖๙ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่  ๑ บ้านในดง จาก
ไร่นายวสิุทธ์ิ รักดี ถึง นา
นายนิพนธ์ ชาวไทย 
กว้าง  ๖๐ เซนตเิมตร 
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๑,๕๐๐,๐๐๐ - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

๗๐ ปรับปรุงเหมือง 
คอนกรีตหมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้าน
ในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

เหมืองคอนกรีตหมู่ที่ ๑ 
– หมู่ที่ ๖ ต าบล 
บ้านในดง 

๘๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๗๑ ก่อสร้างประปา
หมู่บ้านขนาดใหญ่ 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง  

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง ๒,๗๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประปา 
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

๗๒ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จาก
ไร่นายอมัพร ถึง ไร่นาง
ทองย้อย กว้าง 0.๖๐ 
เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๗๒๐,๐๐๐ - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

๗๓ ดันลอดท่อส่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 
บริเวณทางลงหมู่ที่ ๑ 
และท่อหนองหม ู

- - - 200,000 จ านวน 
ท่อลอดส่ง
น้ าท่ีท าการ
เปลี่ยน 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๗๔ ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
สาย D๙ หมู่ที่ ๑ 
บ้านในดง 

เพื่อช่วยชะลอกระแสน้ าและ
เก็บกักน้ าบริเวณคลองสาย  
D๙ ให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การเกษตร 

ก่อสร้างฝายกั้นน้ า
บริเวณคลองระบายน้ า
สาย D๙ 

- 
 

- 
 

- ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

จ านวนฝาย
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ช่วยชะลอกระแสน้ า
และเก็บกักน้ า
บริเวณคลองสาย  
D๙ 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๗๕ ก่อสร้างเหมือง 
คสล.รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ก่อสร้างเหมือง คสล.รูป
ตัวยู ยาว ๓๕๐ เมตร 
กว้าง ๐.๖๐ เมตรจากไร่
นายบรรพต ถึง ไร่นาย
เยื้อน (รายละเอียดตาม
แบบ อบต.ก าหนด) 
 
 
 
 

๔๒๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๗๖ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู   
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ก่อสร้างเหมือง คสล.รูป
ตัวยู จากไร่นายวิเชียร ถึง 
นานางอุดมรัตน์  กว้าง 
0.60 เมตร ยาว 225 
เมตร เมตร (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

300,000 - - - จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๗๗ ก่อสร้างรางระบาย
น้ าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก  หมู่ที่   ๒ 
บ้านชายนา 
 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จาก
ไร่นางนกแก้ว ถึง ไร่นาย
บุญรอด กว้าง 0.50 
เมตร ยาว ๔๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

100,000 - - - จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๗๘ ก่อสร้างเหมือง
คอนกรีตรูปตัวยู  
หมู่ที่  ๒   
บ้านชายนา   
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ช่วงที่ ๑ ก่อสร้าง
เหมืองคสล.รูปตัวยูจาก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านในดง 
ถึง ถนนลาดยาง  
ช่วงที่ ๒ จาก
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้าน 
ในดง ถึง ไร่นาง 
อุไรวรรณ 

- - 
 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๗๙ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู   
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ก่อสร้างเหมือง คสล. รูป
ตัวยู ยาว ๒๐๐ เมตร 
กว้าง ๐.6๐เมตร จาก 
นานายบุญมาก   ถึง ไร่
นายเยื้อน (รายละเอยีด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- - 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๘๐ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู   
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ก่อสร้างเหมือง คสล. รูป
ตัวยูจากบ้านนายวเิชียร 
ถึง นานายสายัณต์ กว้าง 
๐.๕๐ เมตรยาว ๑๒๐  
เมตร (รายละเอียดตาม
แบบ อบต. ก าหนด) 

- ๑๒๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๘๑ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จาก
ถนนหน้าวัดชายนา ถึง 
ไร่นายวเิชียร สมใจ กว้าง 
๖๐ เซนติเมตร ยาว 
๑๕๐ เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๒๒๔,๐๐๐ - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 

๘๒ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ู
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จาก
บ้านนายปลืม้ สีนาก ถึง 
นานางพเยาว์ ทับน้อย 
ระยะทาง ๑๐๐ 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 

๘๓ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริมเหล็ก
รูปตัวย ู
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

ข้ามคลองสาย D๓ - ๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๘๔ ก่อสร้างฝายกั้นน้ า 
D๓ 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

สาย D๓ - - ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ - จ านวนฝาย
ที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค 
 

กองช่าง 

๘๕ ซ่อมสร้างเหมือง
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่  
ยาว ๑,๐๐๐ เมตร  
จากไร่นายบุญประเสริฐ 
หิญธีระนันท์ ถึง ไร่นาย
สมควร เพ็งพณิ 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

๘๖ ก่อสร้างเหมือง 
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๔ บ้านใหม ่

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่  
กว้าง ๖๐ เซนตเิมตร 
ยาว ๑๐๐ เมตร จาก
บ้านนางผัน เมืองเงิน ถึง 
นานางจริยา ช้างน้ า 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๑๕๐,๐๐๐ - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 

๘๗ ก่อสร้างเหมือง
คอนกรีต  หมู่ที่ ๕ 
บ้านในดง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จาก
ไร่นายประกอบ ถึง ไร่
นางสนาน  กว้าง 0.60 
เมตร ยาว 200 เมตร
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- ๓,000,000 - - จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออปุโภค – 
บริโภคและเพื่อท า
การเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๘๘ ขุดฝังท่อส่งน้ า 
เพื่อการเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จาก
นานายบุญชู ทนยิ้ม ถึง 
เขตหมู่ที่ ๒ ต าบล 
หนองจอก ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตร  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - - 100,000 จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 

๘๙ ปรับปรุงเหมือง 
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู  
หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ยาว 
๕๐๐ เมตร กว้าง ๖๐ 
เซนติเมตร  จากบ้าน
นายพร ไม้แก้ว ถึง ไร่
นายเสง่ียม อ่ิมชื่น 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 

- - ๗๕๐,๐๐๐ - จ านวนเหมือง
ที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 

๙๐ ก่อสร้างเหมือง
คอนกรีตเสริม
เหล็กรปูตัวยู หมู่ที่ 
๕ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง กว้าง
0.80 เมตร ยาว 217 
เมตร จากนานางจินดา 
ถึง นานายสังเวียน 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต.ก าหนด) 
 

442,000 - - - จ านวนเหมือง
ที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภคและเพื่อ
ท าการเกษตร 
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๙๑ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองค่าง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

ก่อสร้างเหมือง คสล.รูป
ตัวยู หมู่ที่ ๖ จากบ้าน
นายยอง ไม้แก้ว ถึงเขต
ติดต่อเทศบาลหนอง
จอก ระยะทาง ๕๐๐ 
เมตร 

- ๗๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวนเหมือง
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๙๒ ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 
 

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง - - ๕๐๐,๐๐๐ - จ านวนประปา
ที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค 
 

กองช่าง 

๙๓ ขุดลอกเหมือง 
ส่งน้ าหมู่ที่   ๖ 
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกเหมืองส่งน้ า 
จากถนนลาดยางในดง – 
หนองบัว ถึง คลองทิ้งน้ า 
ยาว ๕๐๐ เมตร 
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 
 
 

- - 50,000 - จ านวนเหมือง
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 

๙๔ ปรับปรุงเหมือง
คอนกรีต 
หมู่ที่  ๖  
บ้านหนองค่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

หมู่ที่  ๖ จากร้านตัด
ผมนางอรัญญา  ถึง เขต
ต าบลหนองจอก ความ
ยาว ๑,๕๐๐ เมตร 

- - - 
 

520,000 จ านวนเหมือง
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าไว้เพื่ออุปโภค 
– บริโภค และเพื่อ
ท าการเกษตร 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๙๕ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองค่าง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
จากนานายช้อง   
วันจันทร์ ถึง ถนนคสล. 
ระยะทาง ๗๐ เมตร  

- - 
 

- 
 

๑๐๕,๐๐๐ 
 

จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๙๖ ก่อสร้างเหมือง 
คสล. รูปตัวยู  
หมู่ที่ ๖ 
บ้านหนองค่าง 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 
จากถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ถึง คลอง
ระบายน้ า 

- - - 200,000 จ านวน
เหมืองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค-
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๙๗ ซ่อมสร้างเหมือง
ดาดคอนกรตี  
ต าบลบ้านในดง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

ก่อสร้างเหมืองดาด
คอนกรีตต าบล 
บ้านในดง กว้าง ๑.๕๐ 
เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร  
ยาว ๕,๐๐๐ เมตร   

๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- จ านวน
เหมืองที ่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีน้ าใช้เพื่อ
การเกษตร การ
อุปโภค  -บริโภค 

กองช่าง 
กรมชลประทาน 

๙๘ ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

ซ่อมแซมประปาหมูบ่้าน  
หมู่ที่ ๑ – ๖  

700,000 - - - จ านวน
ประปาท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค  
 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๙๙ ขุดลอกคลอง
ระบายน้ าสาย D
๓, D๙ และคลอง
ทิ้งน้ าหมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 
 

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค 
และเพื่อท าการเกษตร 

ขุดลอกคลองระบายน้ า
สาย D๓ ,  D๙  และ
คลองทิ้งน้ าหมู่ที่ ๖ บ้าน
หนองค่าง 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - 
 

- จ านวน
คลองที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่งน้ า
ไว้เพื่ออุปโภค – 
บริโภค และเพื่อท า
การเกษตร 

กองช่าง 

๑๐๐ ก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ า ต าบล
บ้านในดง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง หมู่ที่ ๑  - หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบ้านในดง 

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวน
เหมืองที่
ได้รับ
มาตรฐาน 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๐๑ ขุดลอกคู คลอง
ระบายน้ า ต าบล
บ้านในดง 
 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง คู  คลอง ระบายน้ าท่ี
ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวนคู 
คลองที่ได้รับ
การปรับปรุง 
 

ไม่เกดิปัญหาน้ าท่วม
ขัง 

กองช่าง 

๑๐๒ ซ่อมแซมเหมือง
ระบายน้ า ต าบล
บ้านในดง 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง ต าบลบ้านในดง ๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวน
เหมืองที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 
 

แก้ไขปัญหาไม่เกดิ
น้ าท่วมขัง 

กองช่าง 

๑๐๓ เจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – บริโภค  

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง และ
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง 

600,000 - - - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีน้ าไว้
เพื่อการอุปโภค – 
บริโภค 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๐๔ ขุดดินพร้อมถาง
ป่าเหมืองส่งน้ า 
ต าบลบ้านในดง 
 
 

เพื่อป้องกันน้ าท่วมขัง  
และเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้ 

ต าบลบ้านในดง ๑๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวน
เหมืองที่
ได้รับการ
ปรับปรุง 

เกษตรกรมีน้ าใช้ 
และไม่เกิดปญัหาน้ า
ท่วม 

กองช่าง 

๑๐๕ ก่อสร้างผนังกั้น
ดิน 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ 

เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน 

ก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 
๑  - หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้าน
ในดง 

๓๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนผนัง
กั้นดินท่ี
ได้รับ
มาตรฐาน 

ไม่ก่อให้เกิดการ
พังทลายของดิน 

กองช่าง 

๑๐๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ กับ
จ านวนครัวเรือนท่ีเพิม่ขึ้น 

จากบ้านนายนิพนธ์  
ชาวไทย ถึง บ้านนาย
บุญโรม สีแดง ระยะทาง 
๗๐๐ เมตร 

๒๒๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๗ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ กับ
จ านวนครัวเรือนท่ีเพิม่ขึ้น 

จากบ้านนายเมื้อน 
ศรีในบ้าน ถึง ถนน 
ท่ายาง – หนองจอก 
ระยะทาง ๑๐๐ เมตร 

- ๔๐,๐๐๐ - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๐๘ ขยายเขตไฟฟ้า
เพิ่มขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้า  เขต
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง และเพียงพอ กับ
จ านวนครัวเรือนท่ีเพิม่ขึ้น 

ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม
เพิ่มขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้า  ต าบลบ้านในดง  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



101 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๐๙ ขยายเขตไฟฟ้า  
ระบบจ าหนา่ย
ไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตพื้นท่ี 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงอีกทั้งครัวเรือนท่ี
ตกค้างไดม้ีไฟฟ้าใช้ 

ขยายเขตไฟฟ้า ระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ
ในเขตพื้นท่ีต าบล 
บ้านในดง  

500,000 - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง  

กองช่าง 

๑๑๐ ติดตั้งและ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง  
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  
ต าบลบ้านในดง 

300,000 - - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๑๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างในพื้นที่  หมู่
ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ 
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใน
พื้นที่ต าบลบ้านในดง 
 

2๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๒ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากไร่นายอัมพร ทันสุข 
ถึง ไร่นายหวล ปลื้มจติร 
ระยะทาง ๑๒๐ เมตร  

- ๔๐,๐๐๐ - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากบ้านนางลิ้นจี่ ถึง 
 ไร่นายหยัน เยื่อใย 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร 

- ๗๐,๐๐๐ - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๑๔ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากบ้านนางสาวโสภา 
เพ็งสว่าง ถึง ไร่นายหยัน 
เยื่อใย ระยะทาง ๒๕๐ 
เมตร  

- - - 70,000 จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากไร่นายนิพนธ์ ถึง ไร่
นายไพฑูรย์ ระยะทาง 
๒๐๐ เมตร  

- - - 60,000 จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๑ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากถนนเพชรเกษม – 
หนองจอก ถึงไร่นาย 
วิชาญ ระยะทาง 150 
เมตร 

- - - 50,000 จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๗ ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะรายทาง 
หมู่ที่ ๒  
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากถนนสายหน้าท่ีท า
การ อบต.บ้านในดง ถึง 
คลองชลประทานสาย
สอง  ระยะทาง  ๙๐๐ 
เมตร 

- - ๔๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๑๘ ขยายเขตไฟฟ้า     
หมู่ที่  ๒   
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากถนน ท่ายาง – 
หนองจอก ถึง บ้านนาย
ชิติพัฒน์ ระยะทาง 
๒๒๐ เมตร 

60,000 - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๑๙ ขยายเขตไฟฟ้า     
หมู่ที่  ๒   
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากไร่นายเกรยีงศักดิ์ 
จันทร์น้อย ถึง ทางแยก
โรงเรียนบ้านในดง 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

60,000 - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๒๐ ขยายเขตไฟฟ้า     
หมู่ที่  ๒   
บ้านชายนา 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากถนนท่ายาง – 
หนองจอก ถึงไร่นาย
ปัญญา บัวงาม 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร 

๖๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๒๑ ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่ที่  
๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

หมู่ที่  ๓ บ้านหัวเข ้ - ๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

- 
 
 

- จ านวน
ไฟฟ้าที่ไดร้ับ
การปรับปรุง 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๒๒ ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
หมู่ที่ ๓   
บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
หมู่ที่ ๓  บ้านหัวเข ้
ระยะทาง  ๑ กิโลเมตร 

- - ๔๕,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๒๓ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากศาลากลางหมู่บ้าน 
ถึง ไร่นายบุญเชิด 
ระยะทาง ๒๕๐ เมตร  

๗๕,๐๐๐ - - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๔ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข ้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากบ้านนายนิยม สีนาก 
ถึง ไร่นายล าจวน  
ศักดิ์ณรงค์ชัย ระยะทาง 
๑๐๐ เมตร 

- - ๓๐,๐๐๐ - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๕ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่  ๔   
บ้านใหม่ 
 
 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 
๔ บ้านใหม่ ระยะทาง 
๕๐๐ เมตรจากศาลา
กลางหมู่บ้าน ถึงเขตหมู่
ที่  ๒ บ้านชายนา 
- ปักเสาพร้อมตดิไฟราย
ทาง จ านวน ๕ ต้น 

- 
 
 
 
- 

๑๕๐,๐๐๐ 
 
 
 
๒๕,๐๐๐ 
 

- 
 
 
 
- 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

๑๒๖ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากไร่นายสราวุธ 
เขียวแก้ว ถึง ถนน
คอนกรีตกลางหมู่บ้าน 

- - ๓๐๐,๐๐๐ - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๒๗ ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ 
หมู่ที่ ๕   
บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 
เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
บริเวณประตูระบายน้ า
หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 
บริเวณคลอง
ชลประทานสายสอง 
 

๓๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

มีความปลอดภัยใน
การเดินทางมากขึ้น 

กองช่าง 

๑๒๘ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากบ้านนายกิตติ  
เอื้อการณ์ ถึง ไร่นาง
เยือน  ปัญญา ระยะทาง 
๗๐๐ เมตร 

- - ๒๒๐,๐๐๐ - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

กองช่าง 

๑๒๙ ติดตั้งโคมไฟ
ประดับ หมู่ที่  ๖ 
บ้านหนองค่าง 
 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์เพื่อความ
สวยงาม 

ติดตั้งโคมไฟประดับที่
ศาลากลางหมู่บ้าน  
หมู่ที่ ๖บ้านหนองค่าง 

- - ๘๐,๐๐๐ 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

๑๓๐ ขยายเขตไฟฟ้า 
หมู่ที่ ๖  
บ้านหนองค่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

จากไร่นายสมชาย ถึง 
คลองระบายน้ าสาย D๓ 
ระยะทาง ๒๐๐ เมตร  

- ๖๐,๐๐๐ - - จ านวน
ครัวเรือนมี
ความ
ปลอดภัย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖1 
(บาท) 

๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๓๑ ปั้นถนนดิน เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร  
จากถนนเข้าหมู่บ้าน ถึง 
บ้านนายไพฑรูย์ ทันสุข  
(รายละเอียดตามแบบ 
อบต. ก าหนด) 

- - - ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๓๒ ปั้นถนนดิน เพื่อให้การคมนาคมมีความ
รวดเร็ว  ปลอดภัย  การขน
ย้ายพืชผลทางการเกษตรออก
สู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง 
๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร  
จากถนนเข้าหมู่บ้าน ถึง 
บ้านนางพิมพ์ใจ จันทร์
สมุทร  (รายละเอียด
ตามแบบ อบต. ก าหนด) 

- - - ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนถนนที่
ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนไดร้ับ
ความสะดวก  
รวดเร็ว  มีความ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม  และการ
ขนย้ายพืชผลออกสู่
ตลาด 

กองช่าง 

๑๓๓ วางผังเมืองรวม
ระดับต าบล 

เพื่อจัดระเบียบควบคมุการใช้
ที่ดิน   ก าหนดเส้นทาง
คมนาคมให้เหมาะสม 

ประสานความร่วมมือ
กับโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดในการวาง
ผังเมืองรวม 

- - ๑๐๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- จ านวน
หมู่บ้านมีการ
วางผังเมือง
เพิ่มขึ้น 

มีผังเมืองเพื่อจัด
ระเบียบการใช้ที่ดิน 

กองช่าง 

๑๓๔ 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินกิจกรรม
ร่วมกัน 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน / บรูณา
การร่วมกัน 

ส่วนราชการ / องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

๑๐,๐๐๐ 
(งบ อบต.) 

- จ านวน
หมู่บ้านมีการ
วางผังเมือง
เพิ่มขึ้น 

ส่งเสริมสนับสนุน / 
บูรณาการร่วมกัน 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.1 แผนงาน สังคมสงเคราะห์ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ อบรมอาชีพ
ส าหรับประชาชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 

จัดอบรมอาชีพส าหรับ
ประชาชนต าบล 
บ้านในดง 

๔๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กศน.ต. 
บ้านในดง 

๒ ส่งเสริมเกษตร
อินทรีย์ 

เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
เพื่อลดรายจ่าย เพิม่รายได ้

ประชาชนต าบล 
บ้านในดง 

๖๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ ส่งเสริมกลุม่ผลิต
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
พื้นที่ต าบล 
บ้านในดง 

เพื่อเพ่ิมรายได้จากอาชีพหลัก กลุ่มผลิตปุย๋หมักเพื่อ
การเกษตรต าบล 
บ้านในดงกลุ่มเกษตรกร
ท านา  ,  กลุ่มจัดท า
ริบบิ้น , กลุ่มผลติ
น้ าพริกแกง  ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนกลุ่ม
อาชีพท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๔ เกษตรปลอดภัย 
สุขภาพดมีีรายได ้

เพื่อให้ประชาชนมีรายไดเ้พิ่ม
มากขึ้น 

ประชาชนต าบล 
บ้านในดง 

๓๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ โครงการผลติ 
น้ าดื่มเพื่อชุมชน 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าดื่มทีม่ี
คุณภาพ สะอาด 

ผลิตน้ าดื่มเพื่อจ าหน่าย
ในชุมชน 

๗๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน 
ครัวเรือน
ได้รับน้ าดื่ม
ที่สะอาด 

ประชาชนมีน้ าดื่มไว้
ใช้อย่างทั่วถึงทุก
ครัวเรือน 

กองช่าง 

๖ โครงการ 
เกษตรกรรมยั่งยืน 
 
 

เพื่อลดรายจ่าย เพิม่รายได้
ให้กับเกษตรกร และ
ประชาชนท่ีสนใจ 

ประชาชนท่ัวไปของ
ต าบลบ้านในดง 

๓๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ครัวเรือนมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กศน.ต. 
บ้านในดง 

๗ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ภายในต าบลเพื่อ
รองรับ AEC 
(Asean 
Economic 
Community) 

-เพื่อเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ภายในเขตพื้นท่ี 
-เพื่อยกระดับและพัฒนาให้
สามารถแข่งขันกับตลาด AEC 

-อบรมการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์สูต่ลาด AEC 
-ท าแผนพัฒนา
ผลิตภณัฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
ส าหรับการแข่งขัน AEC 

- ๕๐,๐๐๐ - 
 

- จ านวน
ผลิตภณัฑ์ที่
มีการพัฒนา 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กศน.ต. 
บ้านในดง 

๘ พัฒนาชุมชน
ต้นแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการ
สร้างงาน สรา้งรายได้  
ลดต้นทุนและปัจจยัการผลติ
ทางการเกษตร 

หมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

- ๖๐,๐๐๐ - - จ านวน
หมู่บ้านที่
เป็นต้นแบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หมู่บ้านมีการบริหาร
จัดการและพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง
ที่มีอยู่มีศักยภาพ
เพิ่มมากข้ึน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
กศน.ต. 
บ้านในดง 

๙ พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มเลี้ยงสตัว์ 

เพื่อเพ่ิมความรู้ให้กับผู้เลี้ยง
สัตว ์

ผู้เลีย้งสัตวต์ าบล 
บ้านในดง 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้
เลี้ยงสตัว์ที่
ได้รับ 
การพัฒนา 

ผู้เลีย้งสัตวม์ี
ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น  

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๐ จัดสวสัดิการ
สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
พิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส ์

เพื่อพัฒนาคน และสังคม
ส่วนรวมให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

ผู้สูงอายุ  ผูด้้อยโอกาสผู้
พิการ และผู้ป่วยโรค
เอดส ์
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ท่ีได้รับการ
สงเคราะห ์

ประชาชนและ
สังคมส่วนรวม
ได้รับการพัฒนา
เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๑ ผู้พิการยุคใหม ่
 ใส่ใจคุณภาพ
ชีวิต 

เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลสุขภาพ 

ผู้พิการต าบลบ้านในดง ๒๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้พิการที่
เข้ารับการอบรม 

ผู้พิการสามารถ 
ช่วยเหลือตนเอง
ได้อย่างถูกต้อง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๒ ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ 
ผู้ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่ง 

เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง
มีความเป็นอยู่ทีด่ีขึ้น 

ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง 
ต าบลบ้านในดง 

20,000 - - - จ านวน 
ผู้ด้อยโอกาส คน
ไร้ที่พึ่งที่ไดร้ับการ
พัฒนา 

ผู้ด้อยโอกาส คน
ไร ้
ที่พ่ึง มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๓ พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของกลุ่มตา่ง ๆ เช่น 
อสม. อผส. อปพร. เป็นต้น 

กลุ่ม องค์กรในหมู่บ้าน 150,000 - - - จ านวนอาสาสมัคร
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

อาสาสมัคร
ชุมชนมี
ศักยภาพเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๔ สนับสนุนองค์กร
สวัสดิการชุมชน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรสวัสดิการชุมชน 

องค์กรสวัสดิการชุมชน
ต าบลบ้านในดง 

100,000 
 

- - - จ านวนองค์กร
ได้รับมาตรฐาน 

องค์กรสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๕ สร้าง ซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้แก่
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ หรือ
ยากจน 

เพื่อช่วยเหลือดูแลให้ด ารงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้เท่าเทียมผู้อื่น 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
หรือยากจน 

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนที่อยู่อาศัย
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

บุคคลที่ได้รับ
การช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

ส านักปลดั  
กองช่าง  
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๖ บ าบัดฟื้นฟู 
สมรรถภาพทาง
กายผู้พิการและ 
ผู้สูงอายุตดิเตยีง 

เพื่อช่วยเหลือดูแลให้
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ผู้พิการ และผูสู้งอาย ุ
ติดเตยีง 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
ติดเตยีงไดร้ับการ
ดูแล 

บุคคลที่ได้รับ
การช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๗ ติดตามเยี่ยม 
เยียนผู้พิการ / 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อช่วยเหลือดูแลให้
ด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้เท่า
เทียมผู้อื่น 

ผู้พิการ ผูสู้งอาย ุ
ติดเตยีง 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนผู้พิการ
และผูสู้งอาย ุ
ติดเตยีงไดร้ับการ
ดูแล 

บุคคลที่ได้รับ
การช่วยเหลือมี
ความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๘ ส่งเสริมและฟื้นฟู
สมรรถภาพทาง
กายของผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสและ 
ผู้สูงอายุเบื้องต้น 

เพื่อให้ผู้พิการ ผู้ป่วยติด
เตียง 
มีความรูเ้รื่องการดแูล
สุขภาพ 

ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
และผูสู้งอาย ุ

๑๔,๐๐๐ - - - จ านวน 
ผู้พิการและผู้ป่วย 
ติดเตยีงท่ีไดร้ับ
การ 
ส่งเสริมฟื้นฟู 

ผู้พิการ ผู้ป่วย 
ติดเตยีงมีความรู้
เรื่องการดูแล
และป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน 

กองสวัสดิการ
สังคม 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๙ พัฒนาส่งเสรมิ 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อส่งเสริมสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลบ้านในดง 50,000 - - - จ านวน 
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
กิจกรรมร่วมกัน 

ชมรมผูสู้งอายุ
ต าบล 
บ้านในดง 

๒๐ ปรับปรุงอาคาร 
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มสีถานท่ี
จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

อาคารผูสู้งอายุต าบล
บ้านในดง 

50๐,000 - - - จ านวน 
ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมี
สถานท่ีจัด
กิจกรรม 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๒ แผนงาน การศึกษา 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ จัดหาอาหารเสริม
(นม) ส าหรับเด็ก 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเด็ก
ก่อนวัยเรียนและเด็กในวัย
เรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ชายนาและโรงเรยีนบ้าน
ในดง 

๔๖๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
เสรมิ (นม) 

เด็กก่อนวัยเรยีน
และในวัยเรียนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๒ จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
(แผนชุมชน) 

เพื่อความรักและสามัคคี  และ
มีพัฒนาการที่ด ี

จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

๖๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

เด็กเกิดความรักและ
สามัคค ี

กองการศึกษาฯ 

๓ จัดหาอาหาร
กลางวันส าหรับ
เด็ก 

เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหาร
ครบทุกหมู ่

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชายนา และ
โรงเรียนบ้านในดง 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็กท่ี
ได้รับอาหาร
กลางวัน 

เด็กมีภาวะ
โภชนาการที่ดมีี
ความพร้อมทางด้าน
ร่างกายและ 
สติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 

๔ อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ภูมิปัญญาเพื่อ
การศึกษาของเด็ก
และเยาวชน 

เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพื่อการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนรุ่นต่อไป 

เด็กและเยาวชนในต าบล
บ้านในดง 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

เด็กและเยาวชนมี
การอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเกิด
ความรัก 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ พัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน 
สู่ AEC 

เพื่อให้เด็ก เยาวชน  มีความรู้
เพิ่มขึ้นสู่ AEC 
 
 

เด็ก  เยาวชน ประชาชน
ในต าบลบ้านในดง 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็ก
เยาวชนและ
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ มีความรู้
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน เพิ่มขึ้น 
 

กองการศึกษาฯ 
รร. 
บ้านในดง 
 

๖ จัดหาวัสดุ
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทีด่ี
สมวัย 

จัดซื้อวัสดุการศึกษา
ให้กับเด็ก 

30,000 
 

- - - จ านวนเด็ก 
ที่ได้รับการ
พัฒนา 
 

เด็กมีพัฒนาการทีด่ี
สมวัย 

กองการศึกษา ฯ 

๗ พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ  

เด็กและเยาวชนในต าบล
บ้านในดง 

๓๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็ก
เยาวชน
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
ต่างๆ 

เยาวชนไดร้ับการ
พัฒนาท่ีดีขึ้นตามที่
กระทรวงก าหนด  
สามารถเรียนรู้ใน
สถานศึกษาได้อย่าง
มีความสุข 

กองการศึกษาฯ 

๘ ประชุมผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ
เตรียมความพร้อม อย่างมี
มาตรฐานแกเ่ด็กปฐมวยั ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 

ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 5,000 - - - จ านวน
ผู้ปกครองที่
เข้าประชุม 
 

ผู้ปกครองมีความ
พร้อมในการดูแล
เด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๙ ส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

เพื่อให้เด็กศพด.ได้เรียนรู้และ
อนุรักษ์วัฒนธรรม 

เด็กก่อนปฐมวัย ศพด.
บ้านชายนา 

5,000 - - - จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วม 
กิจกรรม 
 

เด็กรูร้ักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

กองการศึกษาฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๐ จัดหาเครื่องออก
ก าลังกายส าหรับ
เด็ก 

เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง 

โรงเรียนบ้านในดง  100,000 - - - จ านวนเด็กท่ี
ได้รับ
ประโยชน ์

เด็กมสีุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

๑๑ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยความ
ปลอดภัยของเด็ก
เล็กน่าด ู

เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็กก่อนวัยเรียน 

ศพด.บ้านชายนา 20,000 - - - จ านวนเด็กท่ี
ได้รับการ 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

เด็กก่อนวัยเรยีนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

๑๒ แข่งขันกีฬาของ
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อการรู้จักแพ้ ชนะ การให้
อภัย และเกิดความสามคัค ี

ศพด.บ้านชายนา 10,000 - - - จ านวนเด็กท่ี
เข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เด็กรู้จักแพ้ ชนะ 
และการให้อภัยซึ่ง
กันและกัน 

กองการศึกษาฯ 

๑๓ ส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

1. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีน 
ผู้ปกครองและครู มี
ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
ช่องปาก 

2. เพื่อให้เด็กก่อนวัยเรยีน
แปรงฟันอย่างถูกวิธ ี

ศพด.บ้านชายนา  5,000 - - - จ านวนเด็ก
ได้รับการ
ส่งเสริม/
พัฒนา 

เด็กก่อนวัยเรยีนไม่
เป็นโรคฟันผ ุ

กองการศึกษาฯ 

๑๔ ค่ายสภาเด็กและ
เยาวชนจิตอาสา
พัฒนาสู่ความเป็น
ผู้น าชุมชน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลบา้นในดง 

สภาเด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านในดง 

150,000 - - - จ านวนเด็ก
และเยาวชนท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

เด็กและเยาวชนมี
ความเป็นผู้น า 

กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๕ ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
แห่งใหม ่

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านชายนา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แห่งใหม่ 

5๐0,000 - - - จ านวนเด็ก
ได้รับการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา 

เด็กได้รับการพัฒนา
ที่ดีสมวัย 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๓ แผนงาน สาธารณสุข 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ ส่งเสริม
สาธารณสุขมูล
ฐานระดับหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมสาธารณสุขมลู
ฐาน 

หมู่ที่  ๑ – หมู่ที่  ๖ 9๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ประชาชนในต าบลมี
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๒ โครงการป้องกัน
และควบคมุโรค
พิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  หมู่ที่  ๑ – หมู่ที่  ๖ ๒๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
สุนัข/แมว ที่
ได้รับการฉีด
วัคซีน /ท า
หมันเพิ่มขึ้น 

ปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ส านักปลดั 

๓ ส่งเสริมและฟื้นฟู
สุขภาพผู้ป่วย 
โรคเรื้อรัง 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังไดร้ับ
ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรังและ
ภาวะแทรกซ้อนของโรค 

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 25,000 - - - จ านวน
ผู้ป่วยท่ี
ได้รับการ 
ส่งเสริมและ
ฟื้นฟ ู

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมี
ความรู้เกี่ยวกับโรค
เพิ่มมากข้ึน 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๔ ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมเสี่ยงต่อ
โรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง 
และโรคอ้วนลงพุง 

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ได้รับการตรวจคัดกรองมี
ความรู้ในการป้องกันโรค 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 25,000 - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม 

ประชาชนมีความรู้
สามารถดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ รณรงค์ป้องกัน
ควบคุม
ไข้เลือดออก 

เพื่อป้องกันควบคุมและลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ ๔๕,๐๐๐ - -  จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
การรณรงค ์

ไม่มีปญัหาการแพร่
ระบาดของ
ไข้เลือดออกใน
ต าบลบ้านในดง 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 
 

๖ คืนความสุขให ้
ผู้สูงวัย 

เพื่อให้ผู้สูงอายไุด้มีกิจกรรม
ร่วมกัน มีความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองและมสี่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน 

ผู้สูงอายุต าบลบ้านในดง 30,000 - -  จ านวน 
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ผู้สูงอายุมสี่วนร่วม
ในกิจกรรมของ
ชุมชน มีการ
แลกเปลีย่นความรู้
ประสบการณ ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

๗ เฝ้าระวังและ 
คัดกรองโรคมะเร็ง
ปากมดลูก และ
มะเร็งต่อม
ลูกหมาก 

เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปาก
มดลูก/มะเร็งต่อมลูกหมากใน
ระยะเริ่มต้น 

หญิงอายุ 30 – 60 ปี 
และชายอายุ 50 ปีข้ึน
ไป 

21,000 - -  จ านวนชาย 
– หญิงท่ี
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง 

ถ้าค้นพบในระยะ
เริ่มแรกสามารถ
รักษาให้หายได ้

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๘ รณรงค์ตรวจคดั
กรองความเสีย่ง
ต่อโรคเบาหวาน
และโรคความดัน
โลหิตสูง หัวใจ
และหลอดเลือด 

เพื่อค้นหาผู้ป่วยในระยะ
เริ่มแรกเพื่อลดปจัจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะเบาหวาน ความ
ดันโลหติสูง หัวใจและหลอด
เลือด เพื่อส่งเสรมิให้
ประชาชนมีความรู้ในการ
ป้องกันดูแลสุขภาพและรักษา
โรคที่ถูกต้อง 

ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 30,000 - -  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง 

ประชาชนมีความรู้
สามารถดูแลสุขภาพ
ได้อย่างถูกต้อง 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๙ ค่ายสูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ ได้พบปะ
แลกเปลีย่นความคดิด้านการ
ดูแลสุขภาพ และด้านอื่นๆ  

ผู้สูงอายุ ต าบล 
บ้านในดง 

๑๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกาย 
และ
สุขภาพจิตที่
ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุมสีุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต
ที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๐ ก่อสร้าง 
สวนสุขภาพ /
สนามเด็กเล่น / 
สวนสาธารณะ 
ต าบลบ้านในดง  
 

เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

ต าบลบ้านในดง ๓๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  มี
สถานท่ีพักผ่อน 

กองช่าง 

๑๑ โภชนาการสมวัย
เด็กไทยแข็งแรง 

เด็กวัยเรียนมีความฉลาดทาง
สติปัญญาและอารมณไ์มต่่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีนที่มีภาวะ
โภชนาการเกิน  
ผู้ปกครองเด็กนักเรียนที่
มีภาวะโภชนาการเกิน  

25,000 - - - จ านวนเด็ก
และ
ผู้ปกครองที่
ได้เข้ารับ
การอบรม 

เด็กนักเรยีนมีความ
ฉลาดทางอารมณ์
และสติปัญญา 
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๒ รณรงค์ค้นหาและ
ติดตามเยี่ยมผู้ป่วย
วัณโรค 

เพื่อค้นหาผู้ป่วยรายใหม่และผู้
มีอาการสงสัย 

ประชาชนต าบล 
บ้านในดง 

8,000 - - - จ านวนผู ้
เข้ารับการ
คัดกรอง 

ผู้ป่วยรายใหม่
สามารถรักษาหาย
ได ้

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๓ พัฒนาศักยภาพ
แกนน านักเรียน
ด้านทักษะชีวิต 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง
เพศศึกษา 

นักเรียน ป.๕ – ป.๖ 
โรงเรียนบ้านในดง 

๓,๕๐๐ - - - จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

นักเรียนมีความรู้
เรื่องเพศศึกษา 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 
ร.ร.บ้านในดง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๔ สตรีบา้นในดงรักษ์
เต้านม 

เพื่อให้สตรีอายุ 30 – 70 ป ี
มีความรู้และสามารถตรวจ 
เต้านมด้วยตนเองได ้

สตรีอายุ 30 – 70 ป ี 7,000 - - - จ านวนสตรี
ที่เข้ารับ 
การตรวจ 

สตรีอายุ 30 – 70 
ปี มีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๕ ส่งเสริมป้องกัน
โรคในพื้นที่และ
ภัยสุขภาพ 

เพื่อลดสารเคมีในเกษตรกร  เกษตรกรต าบล 
บ้านในดง 

14,000 - - - จ านวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ตรวจคัด
กรอง
สารเคมีใน
เลือด 

เกษตรกรมีความรู้ใน
การป้องกันสารเคมี
เข้าสู่ร่างกาย 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๖ 
 
 

ค่ายส่งเสริม
สุขภาพสตรีและ
ผู้สูงอายุตามรอย
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสตร ี
เพื่อให้สตรไีด้พบปะ
แลกเปลีย่นเรื่องการดูแล
สุขภาพ 

สตรี ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไป 

๒๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนสตรี 
ผู้สูงอายุ 
และประชา
ขนทั่วไปท่ี
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

สตรี ผู้สูงอายุ และ
ประชาชนท่ัวไปม ี
สุขภาพท่ีดีขึ้น 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๗ ลีลาศส่งเสริม
สุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย
ให้กับผู้สูงอายุ / ประชาชน 

ผู้สูงอายุ /ประชาชน
ทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชน
ทั่วไปท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดี 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

๑๘ สตรรีวมพลัง
ส่งเสริมสุขภาพ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสตร ี
เพื่อให้สตรไีด้พบปะ
แลกเปลีย่นเรื่องการดูแล
สุขภาพ 

สตรตี าบลบ้านในดง ๔๐,๐๐๐ - - - จ านวนสตรี
ที่เข้าร่วม 
กิจกรรม 

สตรมีีสุขภาพที่ดีท้ัง
สุขภาพทางกายและ
จิต 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๙ ส่งเสริมพัฒนาการ
เด็ก 

เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่
ตระหนักถึงการเลีย้งลูกด้วย
นมแม ่

ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐-๕ 
ปี  

๕,๕๐๐ - - - จ านวน 
ผู้ปกครองที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กอายุ ๐-๕ ปี
ได้รับการดูแลที่
ถูกต้อง 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

2๐ ต าบลนมแม่เพื่อ
สายใยรัก 

1. เพื่อส่งเสริมให้หญิงตั้งครรภ์ 
ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์
และฝากครรภ์ครบ 5 ครั้ง
ตามเกณฑ ์

2. เพื่อส่งเสริมการเลีย้งลูก
ด้วยนมแม่อย่างน้อย 6 
เดือน 

หญิงตั้งครรภ์ต าบลบ้าน
ในดง 

20,000 - - - จ านวนหญิง
ตั้งครรภ์ที่
เข้าร่วม
กิจกรรม 

หญิงตั้งครรภ์มีการ
ฝากครรภ์ครบตาม
เกณฑ ์

ต าบลนมแม่เพื่อ
สายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

2๑ งดเหล้า 
เข้าพรรษา รักษา
ศีล 

สร้างเครือข่ายการดูแล
สุขภาพให้ห่างไกลจากยา
เสพติดโดยน าหลักพุทธ
ศาสนามาปฏิบัต ิ

แกนน าชุมชนและ
ประชาชน จิตอาสา
ต าบลบ้านในดง 

40,000 - - - จ านวนแกน
น าเยาวชน
และ
ประชาชน
จิตอาสาที่
เข้าร่วม 

แกนน าชุมชนและ
ประชาชนสามารถ
ใช้หลักธรรมทาง
พุทธศาสนาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต 

ชมรมก านัน -
ผู้ใหญ่บ้าน 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๒๒ วัยใส No บุหรี ่ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้ถึง
พิษภัยของบุหรี่และยาเสพ
ติดที่ส่งผลต่อสุขภาพของ
ตนเองและคนใกล้ชิด 

2. เพื่อให้เด็กและเยาวชน
พัฒนาทักษะชีวิต รู้ทัน รู้
ปฏิเสธ ไม่ไปเกี่ยวข้องกับ
บุหรี่ และยาเสพติด 

เด็กและเยาวชนต าบล
บ้านในดง 

40,000 - - - จ านวนเด็ก
และเยาวชน
ที่เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชน
ต าบลบ้านในดงรู้จัก
และมีทักษะการใช้
ชีวิต 

ชมรมสร้างสรรค์
สังคม 

2๓ มหกรรมคนต าบล
บ้านในดงร่วม
ลีลาศส่งเสริม
สุขภาพปราศจาก
แอลกอฮอล ์

1. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของคน
ต าบลบ้านในดง 

2. เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม
การบริโภคแอลกอฮอล ์

3. เพื่อให้คนในชุมชนช่วย
รณรงค์และเป็น
กระบอกเสยีงให้กับคนใน
ครอบครัวและชุมชนหันมา
ออกก าลังกาย ลดการดื่ม
แอลกอฮอล ์

ชมรมผูสู้งอายุ ชมรมแอ
โรบิค เด็กและเยาวชน
และประชาชนท่ัวไป 
ต าบลบ้านในดง 

30,000 - - - จ านวนผู้
ออกก าลัง
กายร่วมกับ
ชมรมแอ
โรบิคมาก
ขึ้น 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
หันมาใส่ใจสุขภาพ
รักการออกก าลัง
กาย 

ชมรมแอโรบคิ
ต าบลบ้านในดง 
ชมรมผูสู้งอายุ
ต าบลบ้านในดง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

2๔ สุขภาพดเีริ่มที่
ครอบครัว 

1.เพื่อคนในครอบครัวได้ร่วม
เรียนรู้ในการดูแลสุขภาพ 
2.ครอบครัวท ากิจกรรม
ร่วมกัน สรา้งสัมพันธภาพที่ด ี
3.ครอบครัวท ากิจกรรม
ส่งเสริมการปลูกผักกินเองใน
ครอบครัวเพื่อสุขภาพ 

ครอบครัวพร้อมสมาชิก
ในครอบครัว จ านวน 
60 คน 

35,000 - - - ครอบครัวใน
ชุมชนได้ท า
กิจกรรม
ร่วมกันเพิ่ม
มากขึ้น 

ครอบครัวและ
สมาชิกในครอบครัว
ได้ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวต าบล
บ้านในดง 

2๕ โรงเรียนผูสู้งอายุ 1.เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการก้าวเข้าสู่วัย
ผู้สูงอาย ุ
2.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างเสริมอาชีพให้กับผูสู้งอาย ุ

ผู้สูงอายุต าบลบ้านในดง 300,000 - - - จ านวน
ผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

-ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรมสุขภาพท่ี
ถูกต้องและมีภาวะ
สุขภาพดไีด้ยาวนาน
ขึ้น 
-ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 
๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   ๒.๔ แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ แข่งขันกีฬา  
ภายในต าบล 
บ้านในดง 

เพื่อต่อต้าน ป้องกัน ปัญหายา
เสพติด 
เพื่อพัฒนาคนและสังคม
ส่วนรวมให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

เด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ต าบล
บ้านในดง 

20๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนเด็ก 
เยาวชน 
และ
ประชาชน ที่
เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่มบูรณ์
แข็งแรง 
ไม่ก่อให้เกิดปญัหา
ยาเสพตดิขึ้นภายใน
หมู่บ้าน 

ส านักปลดั 

๒ เข้าร่วมแข่งขัน 
ไทคัพ มหกรรม
กีฬาท้องถิ่น 

เพื่อให้เกิดการรวมตัวของเด็ก
เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 

ต าบลบ้านในดง 30,000 
 

- - - จ านวน
นักกีฬาท่ี
เข้าร่วม 
โครงการ 

เด็กเยาวชน และ
เยาวชนท่ัวไป มี
ความสามัคค ี

ส านักปลดั 

๓ แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน / 
เยาวชนได้ออกก าลังกาย  
สร้างความสามัคค ี

ผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

๔๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้แข่งขัน
กีฬา 

ประชาชน / 
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคค ี

ส านักปลดั 

๔ พัฒนาทักษะการ
กีฬาแก่เยาวชน 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชนได้ออก
ก าลังกาย  สร้างความสามัคค ี
มีทักษะด้านการกีฬา 

เยาวชนต าบลบา้นในดง 100,000 - - - จ านวน
เยาวชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคคี 
เกิดทักษะด้านกีฬา 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ ก่อสร้างสนามกีฬา
เอนกประสงค์
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า  
ต าบลบ้านในดง 

เพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย ต าบลบ้านในดง ๗,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนสนามกีฬา
เอนก 
ประสงค์ที่
ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

เกิดความสามัคค ี กองช่าง 

๖ ก่อสร้างสนาม 
ฟุตซอล 

เพื่อเป็นสถานท่ีออกก าลังกาย โรงเรียนบ้านในดง ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนสนามฟุต
ซอลที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชน / 
เยาวชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
เกิดความสามัคค ี

กองช่าง 

๗ จัดหาวัสดุ / 
อุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องออกก าลัง
กายกลางแจ้ง
ประเภทต่าง ๆ 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหันมา
เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย  ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

หมู่ที่  ๑- หมู่ที่  ๖ ๑,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนเครื่องออก
ก าลังกายท่ีได้
มาตรฐาน 

ประชาชนหันมาเล่น
กีฬา  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลดั 

๘ ก่อสร้างสนาม
บาสเกตบอลให้กับ
ชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหันมา
เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย  ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

ใช้สถานท่ีของโรงเรียน
บ้านในดง 

๓๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนสนาม 
บาสเกต 
บอลที่ก่อสร้างได้
มาตรฐาน 

ประชาชนหันมาเล่น
กีฬา  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ส านักปลดั 

๙ ก่อสร้างสนาม 
เปตองให้กับชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนหันมา
เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย  ใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
ห่างไกลยาเสพติด 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  ๓๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนสนาม 
เปตองที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนหันมาเล่น
กีฬา  ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย) 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภยั
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน 

เพื่อรักษาความสงบ
เรียบร้อย  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  ๑๕๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นใน
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

100,000 - - 
 

- จ านวนการเกิด
อุบัติเหตลุดลง 

ลดการเกิดอุบัตเิหต ุ ส านักปลดั 

๓ พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของอปพร. 

อปพร.ต.บ้านในดง ๑๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 

๔ ฝึกทบทวน
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับกลุ่ม
อปพร. 

อปพร.ต.บ้านในดง ๑๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน 
อปพร.ที่เข้ารับ
การฝึกทบทวน 

อปพร.ไดร้ับความรู้ 
ความเข้าใจเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๕ อบรมหน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินใน
ชุมชน 

เพื่อการบริการที่ถูกต้อง  
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

หน่วยบริการการแพทย์
ฉุกเฉินในชุมชน 

๕๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ
ปลอดภัย 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๖ ค่าใช้จ่ายในการ
แก้ไขปัญหาและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

เพื่อแก้ไขปัญหา  และ
บรรเทาสาธารณภยั ความ
เดือดร้อนต่าง ๆ ของ
ประชาชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการแก้ไข
ปัญหา 

แก้ไขปัญหา  และ
บรรเทาสาธารณะ
ภัยความเดือดร้อน
ต่าง ๆ ให้กับ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

๗ โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

เพื่อป้องกันอุบัติเหต ุ ต าบลบ้านในดง 300,000 - -  จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับ 
ประโยชน ์

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคง สันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย) 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   ๓.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน เพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

ศพส. อ. ท่ายาง  30,000 
 

- - - จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
อุดหนุน 

ยาเสพตดิลดน้อยลง ส านักปลดั 

๒ โครงการสาน
สัมพันธ์ครอบครัว
และองค์กร
ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ 

ต าบลบ้านในดง ๑๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ครอบครัวที่
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

ประชาชนห่างไกล
ยาเสพตดิ 

ส านักปลดั 

๓ ติดตามดูแล 
ช่วยเหลือแบบ
บูรณาการส าหรับ
ผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพ
และพัฒนาทักษะ
ทางสังคม 

เพื่อให้ผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟู ฯ 
ไม่หันกลับมาเสพยาซ้ าอีกโดย
มีชมรมในชุมชนให้ความ
ร่วมมือ 

เยาวชนต าบลบา้นในดง 
สมาชิกชมรมสรา้งสรรค์
สังคม 

15,000 - - - จ านวนผู้
ผ่านการ
บ าบัดฯที่เข้า
ร่วม 
กิจกรรม 

ผู้ผ่านการบ าบัด
ฟื้นฟูฯไม่หันกลับมา
เสพยาซ้ าอีก 

ส านักปลดั 
รพ.สต. 
บ้านในดง 

4 โครงการป้องกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ 

ต าบลบ้านในดง 45,000 - - - จ านวน
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่หันกลับมาเสพยา
ซ้ าอีก 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ ปรับปรุงศาลา
กลางหมู่บ้าน / 
ศาลารมิทาง  
หมู่ที่ ๑ – ๖  

เพื่อเป็นสถานท่ีศูนยร์วมของ
ประชาชนในต าบล 

ศาลากลางหมู่บ้าน / 
ศาลารมิทาง หมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านในดง 

๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนศาลา
ที่ได้รับ 
การปรับปรุง 

ประชาชนมีสถานท่ี
จัดกิจกรรม พบปะ 

กองช่าง 

๖ ปรับปรุงซ่อมแซม 
หอกระจายข่าว 
 

เพื่อพัฒนาคนและสังคม
ส่วนรวมให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

ปรับปรุงซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หมู่ที่ ๑ – 
หมู่ที่ ๖ ต าบลบ้านในดง 

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนหอ
กระจายข่าว
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนและสังคม
ส่วนรวมได้รบัการ
พัฒนาเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 
กองช่าง 
 

๗ เพิ่มลูกข่ายหอ
กระจายข่าว 

เพื่อพัฒนาคนและสังคม
ส่วนรวมให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

เพิ่มลูกข่ายหอกระจาย
ข่าว หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ 
 ต าบลบ้านในดง 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนหอ
กระจายข่าว
ที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนและสังคม
ส่วนรวมได้รบัการ
พัฒนาเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ด ี

ส านักปลดั 
กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้าง
ป้ายหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 5 บ้านในดง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

หมู่ที่ 5 บ้านในดง  - 200,000 - - จ านวน
หมู่บ้านที่มี
การก่อสร้าง
ป้ายหมู่บ้าน 

หมู่บ้านมีความ 
เข้มแข็ง 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ป้ายหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 1 บ้านในดง 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน  

หมู่ที่ 1 บ้านในดง  - - - 200,000 จ านวน
หมู่บ้านที่มี
การก่อสร้าง
ป้ายหมู่บ้าน 

หมู่บ้านมีความ 
เข้มแข็ง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๑ แผนงาน การเกษตร 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ จัดอบรมและ
ประชาสมัพันธ์ 
เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อสร้างจิตส านึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรม
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนรู้
รักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

ประชาชนรู้รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

๒ พัฒนาหมู่บ้านใน
วันส าคัญต่างๆ  
 

เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์  
สิ่งแวดล้อมเมือง และแม่น้ า
สายหลัก 

พัฒนาหมู่บ้าน เช่น ท า
ความสะอาด ปลูกต้นไม้ 
ในวันส าคัญต่าง ๆ หมู่ที่ 
๑ – หมู่ที่ ๖  
ตามสถานท่ีราชการ 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ภูมิทัศน์ของต าบล 
บ้านในดงดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๓ ส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการปลูกหญ้า
แฝกและต้นไม้
ชนิดต่าง ๆ  
 

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ า 
เพื่อป้องกันการพังทลายของ
ดิน 
เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ท่ีมีปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ดา้น
เกษตรกรรม 
โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงถนน 
ปลูกในวันส าคญัต่าง ๆ  

๕๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนการ
พังทลายของ
ดินลดลง 

ป้องกันการพังทลาย
ของดินได้ดีขึ้น 
แก้ไขปัญหาภาวะ
โลกร้อน 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ ปรับปรุงภูมิทัศน์
เขตพื้นท่ีต าบล
บ้านในดง 

เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อปรับพื้นท่ีให้สวยงามและ
เหมาะสม 
เพื่อให้มีสถานท่ีพักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์เขต
พื้นที่ต าบลบ้านในดง 

200,000 - - - จ านวน
ประชนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา
อนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

สร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการ
พัฒนาอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
มีสถานท่ีออกก าลัง
กาย 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ ต าบลน่าอยู่  
หมู่บ้านน่ามอง 

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับขยะ 

ต าบลบ้านในดง 80,000 - - - จ านวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม 
กิจกรรม
ต าบลน่าอยู่ 
หมู่บ้าน 
น่ามอง 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๒ ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

เพื่อให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

ต าบลบ้านในดง ๙๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
ก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองช่าง 

๓ จัดซื้อถังรองรับ
ขยะมูลฝอย 

เพื่อให้เกิดความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

จัดซื้อถังรองรับขยะมลู
ฝอย   

๒๐๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวนถึง
ขยะใน
ชุมชน 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

๔ รณรงค์การก าจดั
ขยะและการคัด
แยกขยะทุก
ครัวเรือน 
 

เพื่อให้เกิดความสะอาด และ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ ๑๕๐,๐๐๐ - 
 

- - จ านวน
ครัวเรือนท่ี
คัดแยกขยะ 

ชุมชนมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ส านักปลดั 

 
 
 
 



130 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ โครงการธนาคาร
ขยะ 

เพื่อป้องกันปัญหาขยะ คัด
แยกขยะเปียก  และขยะแห้ง 

จัดตั้งธนาคารขยะ 
ภายในต าบล 

- ๓๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน
ชุมชนที่ไม่มี
ปัญหา
มลพิษ 
 

สภาพแวดล้อม 
น่าอยู่ ไม่มีปญัหา
มลพิษ 

ส านักปลดั 

๖ โครงการจดัหา / 
เช่า สถานท่ีทิ้ง
ขยะ 

เพื่อให้มีสถานท่ีก าจัดขยะ จัดหา / เช่า สถานท่ีทิ้ง
ขยะ จ านวน ๑ แห่ง 

- ๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - จ านวน
สถานท่ี
ก าจัดขยะ 

มีสถานท่ีก าจัดขยะ ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ (ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๕ (ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๔.๓ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ ต้นแบบพลังงาน
ทดแทน 

เพื่อให้ชุมชนได้เป็นต้นแบบใน
การจัดการด้านพลังงาน 

ต าบลบ้านในดง ๑๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
หมู่บ้านที่
เป็นต้นแบบ
ด้านพลังงาน 

ชุมชนรู้จักการ
บริหารจดัการด้าน
พลังงาน 

ส านักปลดั 

๒ ท้องถิ่นน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการด้านสิ่งแวดล้อม 

ต าบลบ้านในดง - 10,000 - - จ านวน
ประชาชนรู้
รักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาต ิ

ประชาชนรู้รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 

๓ สนับสนุนการท า
กิจกรรมด้าน
พลังงาน 

เกิดการรวมกลุม่ ต าบลบ้านในดง - ๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวน
ประชาชนรู้
รักษ์พลังงาน 

ประชาชนรู้รักษ์
พลังงาน 

ส านักปลดั 

๔ พลังงานพอเพียง
เพื่อชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึง
ความส าคญัของพลังงาน 

ต าบลบ้านในดง - ๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวน
ชุมชนที่
ตระหนักถึง
พลังงาน 

รู้คุณคา่ของพลังงาน
และใช้พลังงานให้
เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากท่ีสุด 

ส านักปลดั 

๕ สนับสนุนการ
จัดท าแผน
พลังงานชุมชน 

เพื่อให้ชุมชนมีแนวทางในการ
จัดการพลังงานภายในชุมชน 

ต าบลบ้านในดง - ๕๐,๐๐๐ 
 

- 
 

- จ านวน
ชุมชนจัดท า
แผน
พลังงาน 

มีแนวทางในการ
จัดการเกีย่วกับ
พลังงานภายใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๖(ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5.1 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ โครงการจดั
กิจกรรมรัฐพิธี 
ต่าง ๆ  
 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิงานรัฐพิธี
ประจ าป ี

จัดกิจกรรมวันพ่อ  
จัดกิจกรรมวันแม ่
จัดกิจกรรมวันปิยะ
มหาราช 
จัดกิจกรรมพิธีต่าง ๆ  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วมจดั
กิจกรรมรัฐพิธี
ต่างๆ 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมรัฐ
พิธีและงานพิธี
ต่าง ๆ มากขึ้น 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ เข้าร่วมงาน
มหกรรม
การเกษตรและ
ของดีท่ายาง 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ต าบลบ้านในดง ๑5๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
หน่วยงานท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองการศึกษาฯ 

๓ จัดกิจกรรมทาง
พุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประชาชนหมู่ที่  ๑ – 
หมู่ที่  ๖ 

๕๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนให้
ความส าคญั
ทางพุทธ
ศาสนา 
 
 

ประชาชนให้
ความส าคญัทาง
พุทธศาสนา 

กองการศึกษา ฯ 

๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนงานพระ
นครคีร ี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุน
เงินงบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ - - - ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
พระนครครี ี

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

กองการศึกษา ฯ 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๕ จัดกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 
ส่งเสริมประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นการส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี 
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรม เข้าร่วม
กิจกรรม วันเข้าพรรษา  
วันวิสาขบูชา วันลอย
กระทงวันสงกรานต ์

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวนระชา
ชนท่ีมี
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรร
ม 

ส านึกในการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ดี
งามไว้ให้คงอยู่
ตลอดไป 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ จัดตั้งศูนย์
วัฒนธรรม    ศูนย์
การเรยีนรู้ประจ า
ต าบลและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน 

ต าบลบ้านในดง - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- จ านวนศูนย์
วัฒนธรรม 
ศูนย์การ
เรียนรู้ประจ า
ต าบล 

เป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของชุมชน 

ส านักปลดั 

๗ ครอบครัวสุขสันต์ 
ผู้สูงอายสุดใส 

เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว และ
ผู้สูงอายไุด้ท ากิจกรรมร่วมกัน 

ต าบลบ้านในดง ๘๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ครอบครัวและ 
ผู้สูงอายุท่ีได ้
ท ากิจกรรม
ร่วมกัน 

ผู้สูงอายไุด้พบปะ
กันมากข้ึน 

กองการศึกษาฯ 

๘ ร่วมรักษ์สายน้ า
ตามวิถีไทย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได ้
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย 

ต าบลบ้านในดง ๔๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนไดม้ี
กิจกรรมท าร่วมกัน
มากขึ้น 

กองการศึกษา ฯ 

๙ ส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได ้
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี
ของไทย 

ต าบลบ้านในดง ๒๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

ได้อนุรักษ์
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

กองการศึกษา ฯ 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7(ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   6.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ อุดหนุนหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชน
ตามอ านาจหน้าที่
ของ อบต. 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ครบถ้วน 

อุดหนุนหน่วยงานของ
รัฐ  และเอกชนตาม
หน้าท่ีของ อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ
ที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน 

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่
ระเบียบและกฎหมายก าหนด 

บริหารงานตา่ง ๆ ทุก
กิจกรรม  บุคลากรทุก
คน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ
ที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ พัฒนาการบริการ
ให้กับประชาชน
อย่างรวดเร็ว ลด
ขั้นตอนและเวลา
บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารและจัดการองค์กร 

พัฒนาการบริการให้
ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
ลดขั้นตอนและเวลา
บริการแบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

50,000 - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการ
ที่ด ี

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ 
 

จัดอบรม  หรือ
สนับสนุนบุคลากร
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 
พนักงาน  เจ้าหน้าที่ได้มี
ทักษะความรู้เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

จัดฝึกอบรม  หรือ  ส่ง
พนักงาน  เจ้าหน้าที่  
ผู้บริหาร  สมาชิก อบต. 
เข้ารับการฝึกอบรม 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
บุคลากรที่เข้า
รับการอบรม 

ผู้บริหาร  สมาชิก 
อบต. พนักงาน  
เจ้าหน้าท่ี  มีความรู้
เพิ่มขึ้น  การท างาน
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ จัดศึกษาดูงานเพ่ือ
เพิ่มพูนความรู้แก่
พนักงานส่วน
ต าบล  ผู้บริหาร  
สมาชิกสภา กลุ่ม
พัฒนาสตรี  อสม. 
อผส.  ผูสู้งอายุ  
กลุ่มองค์กรต่าง ๆ  
 

เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้ ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  
พนักงานเจ้าหน้าที่  
กลุ่มสตรี  ผูสู้งอายุ   
อสม. อผส. กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ  

500,000 
 

- - - จ านวน
บุคลากรที่
ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู ้

ผู้บริหาร  สมาชิก
สภา พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  กลุ่มสตรี   
ผู้สูงอายุ กลุม่องค์กร
ต่าง ๆ มีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ จัดหาวัสดุ  
ครุภณัฑ์ อุปกรณ์  
เครื่องใช้ 
ต่าง ๆ ในการ
บริหารงานของ 
อบต. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และ
เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
การให้บริการประชาชน 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านในดง / ศพด.
บ้านชายนา 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๗ สร้าง  ซ่อมแซม
วัสดุ ครภุัณฑ์ 
ที่ดิน และ  
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ความดูแลของ 
อบต. ตามอ านาจ
หน้าท่ี 

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
บริการและใช้ประโยชน์จากสิ่ง
สาธารณะต่าง ๆ จากการ
บริหารงานของ อบต. 

ซ่อมแซมวัสดุ  ครุภณัฑ์  
ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 

2๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๘ ปรับปรุงที่ท าการ 
อบต.  

เพื่อให้ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ครบถ้วน 
 

ที่ท าการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านในดง 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 
 

๙ ก่อสร้างอาคาร
ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบล
บ้านในดง (แห่ง
ใหม่) 

เพื่อการบริการที่ดีให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ๑๕,๐๐๐,๐๐
๐ 

- - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๑๐ ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ 

เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ  หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ๕,๐๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 

๑๑ ก่อสร้างตาข่าย
สนามฟุตบอล 

เพื่อป้องกันลูกฟุตบอล หมู่ที่ ๕ บ้านในดง 200,000 - - - จ านวนสนาม
ฟุตบอลที่ได้
มาตรฐาน 

ประชาชนไดร้ับ
ความปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๒ ก่อสร้างสนาม 
เด็กเล่น 

เพื่อให้เด็กได้มีพื้นที่ออกก าลัง
กาย 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง  ๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวนสนาม
เด็กเล่นท่ีได้
มาตรฐาน 

เด็กมีพื้นที่ออกก าลัง
กาย 

กองช่าง 

๑๓ ก่อสร้างห้องน้ า
สาธารณะ 

เพื่อการบริการที่ดีให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 

๑๔ ต่อเติมอาคาร
อเนกประสงค์ 

เพื่อการบริการที่ดีให้กับ
ประชาชน 

หมู่ที่ ๕ บ้านในดง ๕๐๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการที่
ดี 

ประชาชนไดร้ับการ
บริการที่ด ี

กองช่าง 

๑๕ ส่งเสริม  
สนับสนุนการ
จัดเก็บข้อมลูเพื่อ
พัฒนาสังคม  
 

เพื่อพัฒนาคน และสังคม
ส่วนรวมให้มคีุณภาพชีวิตที่ด ี

สนับสนุนการจัดเก็บ
ข้อมูล หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ 
๖ ต าบลบ้านในดง 

๒๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนไดร้ับการ
พัฒนา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๖ ค่าใช้จ่ายในการ
จัดท าแผนที่ภาษ ี

เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต. 

จัดท าแผนที่ภาษดี้วย
ระบบคอมพิวเตอร ์

๑๐๐,๐๐๐ - - 
 

- จ านวนการ
จัดเก็บรายได้
ของ อบต. 

การจัดเก็บรายได้
ของอบต.มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองคลัง   
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑๗ 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริม
ค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านยิม และ
วัฒนธรรมอันดีงามให้อยูคู่่
สังคมไทย 

ต าบลบ้านในดง ๕๐,๐๐๐ - - - จ านวนเด็ก
และ 
เยาวชนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี
ทัศนคติที่ด ี

ส านักปลดั 

๑๘ 
 
 
 
 
 

ค่ายพุทธบุตร เพื่อพัฒนาจิตและปลูกฝัง
จริยธรรม คณุธรรม และ
ศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนา 

โรงเรียนบ้านในดง ๕๐,๐๐๐ - - - จ านวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
กิจกรรม 

นักเรียนได้รับการ
พัฒนาจิตและ
ปลูกฝังจรยิธรรม 

ส านักปลดั 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔(ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) 
   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7(ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  กระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   6.๒ แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 
ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๑ จัดประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนา 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี แผน
ชุมชน 
 

หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  6,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงานของ 
อบต. 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๒ โครงการ สถานี 
สวัสดิการ สร้าง
ความปรองดอง 
สมานฉันท์  

เพื่อความปรองดอง 
สมานฉันท์ ของประชาชนใน
พื้นที่  

หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 6 ๑๐๐,๐๐๐ 
 

- - - จ านวน
ประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนมีความ
รัก และสามัคค ี

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๓ ส่งเสริมความรู้
ด้านสิทธิ เสรีภาพ
แก่ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปได้
ทราบถึง สิทธิ เสรภีาพของ
ตนเอง 

ประชาชนท่ัวไป ๑๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับการ 
ส่งเสริม 

ประชาชนทราบ
และเข้าใจสิทธิ 
เสรภีาพของ
ตนเองเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 
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ที ่

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะไดร้ับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖1 

(บาท) 
๒๕62 
(บาท) 

๒๕๖3 
(บาท) 

๒๕๖4 
(บาท) 

๔ พัฒนาศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารและศูนย์
รับแจ้งการทุจรติ
และเรื่องร้องเรียน 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารและจัดการองค์กร 

จัดซื้อตู้เอกสารเผยแพร่
และตูด้ัชนีข้อมูล  
ปรับปรุงเว็บไซตข์อง 
อบต.บ้านในดง 

50,000 - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการทีด่ ี

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับบริการที่
สะดวก  รวดเร็ว  
เป็นธรรม และ
ประทับใจตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๕ จัดอบรมเรื่อง 
การป้องกันการ
ทุจริต 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
การบริหารและจัดการองค์กร 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

๑๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับบริการทีด่ ี

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ
ได้รับบริการที่
สะดวก  รวดเร็ว  
เป็นธรรม และ
ประทับใจตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 

๖ โครงการจ้าง 
เหมาบริการวิจัย
ส ารวจความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เพื่อน าข้อมูลมาพัฒนาและวัด
ระดับตัวช้ีวัดของ อบต. 

ส ารวจความพึงพอใจ 
หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖  

๒๐,๐๐๐ - - - จ านวน
ประชาชนท่ี
ได้รับความ 
พึงพอใจ 

ทราบถึงความ 
พึงพอใจของ
ประชาชนและได้
น ามาปรับปรุง
แก้ไข 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองการศึกษาฯ
กองสวัสดิการ
สังคม 
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๔.๒  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๑ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับปรุงและ
พัฒนาให้มี
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน และ
เพียงพอต่อ
ความต้องการ
ของประชาชน 

จ านวนถนน
ที่ได้
มาตรฐาน 
ประชาชน
สัญจรสะดวก
มากขึ้น 
 
 
 
 
ระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างมี
ครบทุกพื้นที่ 
และ
ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙๕ 

ด้านคมนาคม 
และการขนส่ง 
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
ถนน สะพาน 
ทางเท้า ท่อ
ระบายน้ า 
พัฒนาระบบ
จราจร 
ด้าน 
สาธารณูปโภค 
พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า  
ประปา 
พัฒนาแหล่ง
น้ าคูคลอง 
และระบบ
ชลประทาน 
 

จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า ที่ได้รับ 
การก่อสร้าง/
ซ่อมแซมได้
มาตรฐาน 
 
 
 
พื้นที่ขยายเขต
ไฟฟ้า และ
ประปาเพิ่ม
มากขึ้น 

จ านวนถนน 
สะพาน ทางเท้า 
ท่อระบายน้ า ที่
ได้มาตรฐาน 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
จ านวนครัวเรือน
ที่มีไฟฟ้า  
ประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 
ร้อยละ ๙๕ 

-โครงการ
ก่อสร้างถนน 
จ านวน ๕๗ 
สาย 
-โครงการ
ก่อสร้าง
สะพานจ านวน 
๓ สะพาน 
 
 
-โครงการ
ก่อสร้าง / 
ซ่อมแซม
เหมือง ๒๐ 
สาย 
-ก่อสร้าง
ประปา
หมู่บ้านขนาด
ใหญ่ 
-ขยายเขต
ไฟฟ้า ๑๔สาย 
-ติดต้ังและ
ปรับปรุงไฟฟ้า
สาธารณะ 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒ 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม 
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้
ประชาชนม ี
คุณภาพชีวิต 
ที่ดี ได้รับ
การศึกษา  
และบริการ
สาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียม 

-ประชาชน
ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ขั้น
พื้นฐานใน
การเข้าถึง
การบริการ
ด้านสุขภาพ 
อย่างเสมอ
ภาคและเท่า
เทียมมี
สุขภาพที ่
สมบูรณ์
แข็งแรงมาก
ขึ้น 
-การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อใน
ชุมชน เช่น 
โรค
ไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัข
บ้าลดจ านวน
ลง 
-เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้ติดเช้ือ
เอดส ์

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๕ 

การ
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านสวัสดิการ
สังคม 

อัตราการเกิด
โรคติดต่อ เช่น 
โรค
ไข้เลือดออก 
และการเกิด 
โรคอุบัติใหม่มี
จ านวนลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน
ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ติด
เช้ือ ที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพ 

ปีละ ๑๐ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับสวัสดิการ
สังคมเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๕ ต่อป ี

-ส่งเสริมและ
ฟื้นฟูสุขภาพ
ผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง 
-ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
เส่ียงต่อ 
โรคเบาหวาน
ความดันโลหิต
สูง และโรค
อ้วนลงพุง 
-รณรงค์
ป้องกัน
ควบคุม 
ไข้เลือดออก 
-เฝ้าระวัง 
และคัดกรอง
โรคมะเร็งปาก
มดลูก และ
มะเร็งต่อม
ลูกหมาก 
 
 
-จัดสวัสดิการ
สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ  

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองสวัสดิการ
สังคม 

รพ.สต. 
บ้านในดง 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

    และกลุ่ม / 
ชมรมที่จัดตั้ง
ขึ้น ตาม
กฎหมายและ
หน่วยงาน
ราชการที่
ด าเนินงาน
ด้านสังคม 
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
อย่าง
ครบถ้วน 
-ระบบ
การศึกษาที่
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น สร้าง
โอกาสการ
เรียนรู้อย่าง
ทั่วถึง และ
เท่าเทียม 
-เด็กและ
เยาวชนได้รับ
การส่งเสริม
พัฒนา
ศักยภาพใน
ทุกด้านอยา่ง
มีคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพ
การเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประสิทธิการใน
การเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  ๕ ต่อป ี

และผู้ป่วยโรค
เอดส ์
-บ าบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
ทางกายผู้
พิการและ 
ผู้สูงอายุติด
เตียง 
-ผู้พิการยุค
ใหม่ใส่ใจ
คุณภาพชีวิต 
 
-พัฒนาทักษะ
การใช้ 
ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน สู่ 
AEC 
-พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของเด็กและ
เยาวชน 
-จัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 
-จัดหาอาหาร
กลางวัน
ส าหรับเด็ก 
-จัดหาอาหาร
เสริม(นม) 
ส าหรับเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการ 
ศึกษาฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

    -ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์ 
แข็งแรง เกิด
ความรักและ
ความสามัคคี 
ของคนใน
ต าบลมากขึ้น
จากการเล่น
กีฬาและการ
ออกก าลัง
กาย 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวน
ประชาชนที่
เข้าร่วม
โครงการ/ 
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ 

ประชาชนเข้า
ร่วมโครงการ/ 
กิจกรรมด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๕ ต่อป ี

-แข่งขันกีฬา
กับหน่วยงาน
อื่น 
-แข่งขันกีฬา
ภายในต าบล
บ้านในดง 
-พัฒนาทักษะ
การกีฬาแก่
เยาวชน 
-จัดหาวัสดุ/
อุปกรณ์กีฬา
และเครื่อง
ออกก าลังกาย
กลางแจ้ง
ประเภทต่าง ๆ  

กองการ 
ศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๓ 
การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม 
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย 

พัฒนาด้าน 
การจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน การ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณภยั 
พร้อมทั้งการ
ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา 

-จ านวน 
อาสาสมัคร
ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน
และ
ประชาชนที่
ผ่านการ
อบรม
ทบทวน
ความรู้ 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านการ
ป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

จ านวน
อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือนและ
ประชาชนที ่
ผ่านการ
ฝึกอบรม 

มีจ านวนเพิ่มขึ้น
ปีละ ๕ คน 

-ฝึกทบทวน
อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝา่ย
พลเรือน 
-จัดซื้อวัสด ุ
อุปกรณ์ใน 
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภยั 

ส านักปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

   ยาเสพติด -ประชาชน 
มีความ
ปลอดภัยใน 
ชีวิตและ
ทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น 
-คนใน 
ชุมชนอยู่
ร่วมกันอยา่ง
มีระเบียบ
และสามัคคี 
-ปัญหายา
เสพติดได้รับ
การแก้ไข
แบบ 
บูรณาการ 
 
-ระบบการ
สื่อสารมี
ความรวดเร็ว
ประชาชน
ได้รับข่าวสาร
มากขึ้น 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๐ 
 
 
 
 
 
๘๐ 

ด้านการ 
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านแก้ไข
ป้องกันปัญหา
ยาเสพติด 
 
 
 
ด้านสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ร้อยละของ
จ านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
จ านวนผู้ติด
สารเสพติด
และก่อคด ี
ต่าง ๆ ลดลง 
 
 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับฟัง
ข่าวสาร 

ครัวเรือนมี 
ความปลอดภยั
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีจ านวนลดลง 
ปีละ ๕ คน 
 
 
 
 
ครัวเรือนได้รับ
ฟังข่าวสาร 
ร้อยละ ๘๐ 
 
 
 
 
 
 

-โครงการ
ป้องกัน
บรรเทา 
สาธารณภยั
และรักษา
ความสงบ
เรียบร้อยใน
ชุมชน 
 
 
 
-สนับสนุน
หน่วยงานอื่น
เพื่อป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
-ก่อสร้างป้าย
หมู่บ้าน 
-ปรับปรุง 
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 
-เพิ่มลูกข่าย
หอกระจาย
ข่าว 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง  
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ความ
เช่ือมโยง
กับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่
และ
ประชาชน 
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๔ 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

-ประชาชนเกิด
จิตส านึกร่วมในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
-ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับการอนุรักษ์
และฟื้นฟ ู
 
 
 
 
 
-ระบบการบริหาร
จัดการขยะใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพที่ดี
มากขึ้น 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๐ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑๕ 

๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒๐ 

ด้านการป้องกัน
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการจัดการขยะ
ในชุมชน 

จ านวนโครงการที่
รณรงค์ปลูก
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารจัดการ
ขยะในชุมชนม ี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น 

ปีละ ๓ 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหาร 
จัดการขยะใน
ชุมชนมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น  
ร้อยละ ๕  
ต่อปี 

-พัฒนา
หมู่บ้าน
ในวัน
ส าคัญ
ต่าง ๆ  
-ส่งเสริม
สนับสนุน
ให้มีการ
ปลูก
หญ้าแฝก
และ
ต้นไม้
ประเภท 
ต่าง ๆ 
-ปรับปรุง 
ภูมิทัศน์ 
-รณรงค์
การ
ก าจัด
ขยะและ
การคัด
แยกขยะ
ทุก
ครัวเรือน 
-โครง 
การ
ธนาคาร
ขยะ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

 

 
 



147 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๕ 
การพัฒนาด้าน
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 

อนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืน 

ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดี
งาม และภูมิ
ปัญญาใน
ท้องถิ่นได้รับ
การสืบทอดให้
คงอยู่สืบไป 

๕ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ด้านการ
ส่งเสริม 
เผยแพร่ และ
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่น 
โบราณสถาน 
โบราณวัตถ ุ

จ านวน
ประชาชนที่
ร่วมโครงการ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีและ
สืบทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

จ านวน
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
๕ ต่อป ี

-โครงการจัด
กิจกรรมรัฐ 
พิธีต่าง ๆ 
-เข้าร่วมงาน
มหกรรม
การเกษตร
และของดี 
ท่ายาง 
-จัดกิจกรรม
ทางพุทธ
ศาสนา 
-ส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
พระนครคีรี 
-จัดกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา  
ส่งเสริม
ประเพณ ี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-ครอบครัว 
สุขสันต์
ผู้สูงอายุสดใส 
-ร่วมรักษ ์
สายน้ าตามวิถี
ไทย 

กองการ 
ศึกษาฯ 

ส านักปลัด 
กองช่าง  
กองคลัง  
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

            -ส่งเสริม 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

  

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๒  
เมืองน่าอยู่และ
ประชาชน 
มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๗  
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ ๖ 
การพัฒนา
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร
และการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 

พัฒนา 
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 
พร้อมทั้ง
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
และสนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
ในการ
บริหารงาน
ท้องถิ่นตาม
แนวทาง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

ร้อยละของ
ประชาชนที่มี
ความรู้ในการ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย
เข้ามามีส่วน
ร่วมในการ
บริหารงาน
อบต. และ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
ร้อยละของ
ประชาชนที ่
มีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการและ
การ
ปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน 
และการ
ป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ 
ปรับปรุงและ
พัฒนา
บุคลากรใน
องค์กร 
ด้านการ
ปรับปรุงและ
พัฒนา
เครื่องมือ
เครื่องใช้  

จ านวน
ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการ
บริหารงาน 
อบต. และ 
การป้องกัน
การทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความ 
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

จ านวน
ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
อบต.เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ ๑๐ ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

-จัดประชุม
ประชาคมเพื่อ
จัดท า
แผนพัฒนา 
-ส่งเสริม
ความรู้ด้าน
สิทธิ เสรีภาพ
แก่ประชาชน 
-จัดอบรมเร่ือง
การป้องกัน
การทุจริต 
-พัฒนาศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์รับ
แจ้งการทุจริต
และเร่ือง
ร้องเรียน 
-จัดอบรมหรือ 
สนับสนุน 
บุคลากรเข้า
รับการ
ฝึกอบรม 
-จัดศึกษาดู
งาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
แก่พนักงาน
ส่วนต าบล  

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง  
กองการ 
ศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 

กองช่าง  
กองคลัง  
กองการ 
ศึกษา ฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    และสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
กลุ่มสตรี   
อสม. อผส. 
ผู้สูงอาย ุ
กลุ่มองค์กร
ต่าง ๆ  
-จัดหาวัสดุ  
ครุภัณฑ์ 
อุปกรณ์
เครื่องใช้ต่างๆ 
ในการ
บริหารงาน
ของ อบต. 
-สร้าง  
ซ่อมแซมวัสดุ 
ครุภัณฑ์ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้างที่
อยู่ในความ
ดูแลของ อบต.
ตามอ านาจ
หน้าที ่
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
ความส าเร็จ
ในการพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ที่ดีในองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ  
ร้อยละ ๘๐ 

-ปรับปรุงที่ 
ท าการ อบต. 
-ก่อสร้าง
อาคาร
ส านักงาน 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลบ้าน 
ในดง 
-ก่อสร้าง
อาคาร 
เอนกประสงค์ 
-ก่อสร้าง 
ตาข่ายสนาม
ฟุตบอล 
-ก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น 
-ก่อสร้าง
ห้องน้ า
สาธารณะ 
 
-อุดหนุน
หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
ตามอ านาจ
หน้าที่ของ 
อบต. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการ 
ศึกษาฯ 
กองสวัสดิการ
สังคม 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
แนวทางการ 
พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของ 
เป้าหมาย 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วย 
สนับสนุน ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ 

            -ค่าใช้จ่ายใน
การ
บริหารงาน 
-พัฒนาการ
บริการให้กับ
ประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน
และเวลา
บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

  

 
 


