


รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

อบต.เมืองพล พล จ.ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคนและสังคมทีมีคุณภาพ 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่บุคคล หน่วยงานที่ปฏบิัติงาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมหมู่บ้านจัดการตนเองให้น่า
อยู่ 

จำนวน 2 คร้ัง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนได้ร่วม
สร้างความดีต่อส่ง
สังคม 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 
อุดหนุนงบประมาณตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณตามโครงการ
จัดงานรัฐพิธีระดับอำเภอ 

จำนวน 3 คร้ัง 10,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
อุดหนุนงบประมาณ 

ข้าราชการได้ร่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบันสำคัญของ
ชาติ 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสร้าง
ให้โอกาสให้ผูสุ้งอายุเข้าร่วมกิจกรรมใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต,เสริมสร้างสุขภาพ
ที่ดีของผู้สุงอายุทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา รวมทั้ง เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าทางปัญญาของผู้สุงอายุให้
เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 

1. โรงเรียน
ผู้สูงอายุ จำนวน 1 
แห่ง 2. ผู้สูงอายุ 
จำนวน 60 คน 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
และจำนวนโรงเรียน
ตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

มีโรงเรียนผุู้สูงอายุ
และเกิดการพัฒนา
ตนเองและสร้าง
โอกาสให้ผู้สูงอายใุน
ทุกๆ ด้าน 

สำนักปลัด 
อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

    
 
 

  



 
 
แผนงาน : แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.เมืองพล 

1.เพื่อให้เด็กได้รับ ประทานอาหารกลาง 
วันครบทุกคน 2.เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ต่อ
เด็ก 3.เพื่อส่งเสริมการมี ส่วนร่วมใน
การจัดการ ศึกษาของชุมชน 4.เพื่อ
สร้างความ สัมพันธ์ระหว่างผู้ ปกครอง
กับเด็ก ครู 5.เพื่อปลูกฝัง คณุลักษณะที่
พึง ประสงค์แก่เด็ก 6.เพื่อจัดกิจกรรม 
ประกนัคุณภาพภาย ในศูนย์ฯ 7.เพื่อให้
เด็กเรียนรู้ บริบทชุมชน 

17 กิจกรรม 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 
จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

เด็กเล็กทุกคนที่เข้า 
รับบริการในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กมี 
สุขภาพสมบูรณ์ 
แข็งแรง ได้รับการ 
พัฒนาครบ 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
ตำบลเมืองพล 

เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้
และนันทนาการสำหรับเด็ก 

1 คร้ัง/ป ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนได้ร่วม
สร้างความดีต่อส่ง
สังคม 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 จัดหาอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
เพื่อสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 1 แห่ง และโรงเรียน 5 
แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 100 คน และ
โรงเรียน 5 แห่ง 450 
คน (250 วัน, 260 
วัน) 

1,186,800.00 1,186,800.00 1,186,800.00 1,186,800.00 1,186,800.00 
จำนวนวันที่ เด็ก
นักเรียนได้ รับอาหาร
เสริม (นม) 

เด็กนักเรียนได้รับ 
อาหารเสริม (นม) 
อย่างเพียงพอ 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 
สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ
เด็กนักเรียน 

เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน 5 แห่งภายในเขต
ตำบลเมืองพล ประมาณ 450 คน 

200 วัน 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 
จำนวนวันที่ได้รับ
อาหาร 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวันอย่าง
เพียงพอ 
 
 
  

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 
  
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5 
โครงการพัฒนาสภาเด็กและ
เยาวชนตำบลเมืองพล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภา
เด็กและเยาวชนตำบลเมืองพล 

1 คร้ัง/ป ี 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

คณะกรรมการสภา 
เด็กและเยาวชนได้ 
รับการพัฒนา 
ศักยภาพ 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6 
อุดหนุนโรงเรียนตาม โครงการ
พัฒนาทักษะ ชีวิตสำหรับผู้เรียน 

เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาทักษะชีวิต
สำหรับผู้เรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ฯ 

4 โรงเรียน/ปี 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
จำนวนโรงเรียน ที่
ได้รับการ สนับสนุน 
งบประมาณ 

เด็กนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาทักษะ 
ชีวิต 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 
สนับสนุนข้อมูลข่าว สารหมู่บ้าน
และศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร อบต. 
เมืองพล 

เพื่อจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่าน
หนังสือประจำหมู่บ้าน 11 แห่ง และที่
ทำการ อบต. 1 แห่ง 

365 วัน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนในการจัดหา
หนังสือพิมพ ์

ประชาชนในพื้นที่ 
สามารถรับรู้ข่าวสาร
บ้านเมืองเป็น ประจำ
ต่อเน่ือง 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

8 
โครงการสานรักษ์ด้วย กระติบ
ข้าวเหนียว 

เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหญ้าคาท่า
หลวงตามโครงการฯ 

ร.ร.บ้านหญ้าคาท่า
หลวง ม.5 ต.เมืองพล 
จำนวน 1 คร้ัง 

  15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ร้อยละ 90 ของกลุ่ม
มีจิตสำนักอนุรักษ์ฯ 

ผลผลิตโครงการ สมา
รถนำไปใช้/ จำหน่าย
ได้จริง 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
เพื่อจัดให้มีกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าแสดงออก 

เด็กในตำบลเมืองพล   60,000.00 60,000.00 60,000.00 
ร้อยละของ จำนวน
เด็ก ที่มีส่วนร่วม ใน
กิจกรรม 

อบต.มีกิจกรรมที่ 
เป็นประโยชน์ ต่อ
เด็ก และเด็กมี 
พัฒนาการ มีความ 
ความคิดสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้า 
แสดงออก 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 



 

    แผนงาน : แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ส่งเสริมกิจกรรมงาน 

สาธารณสุข 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ 

11 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนหมู่บ้าน ที่
ได้รับการ ดำเนิน
กิจกรรม 

สามารถป้องกันและ 
ควบคุมการเกิดโรค 
ติดต่อและไม่ติดต่อ 
ได้ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 
ป้องกันและรณรงค์ โรคพิษสุนัข
บ้า 

เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที ่

11 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการดำเนิน
กิจกรรม 

สามารถป้องกันและ 
ควบคุมการเกิดโรค 
พิษสุนัขบ้าได้ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 ป้องกันและควบคุม โรคเอดส์ 
เพื่อเผยแพร่ใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อ่ืนๆ 

นักเรียนช่วงชั้น ป.4-
ป.6 4 แห่ง 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนโรงเรียน ที่จัด
กิจกรรม 

นักเรียนมีความรู้ 
เร่ืองโรคเอดส์และ 
โรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ ์

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

4 
บริการแพทย์ฉุกเฉิน ก่อนถึง
โรงพยาบาล ของหน่วยกู้ชีพ-
กู้ภัย อบต.เมืองพล 

เพื่อให้บริการผู้ป่วยหรือผู้ป่วยฉุกเฉินใน
เขตตำบลเมืองพลและพื้นที่ใกล้เคียง 

12 เดือน 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00 
จำนวนคร้ังที่ 
ประชาชนได้รับ 
บริการ 

ประชาชนได้รับ 
ความช่วยเหลือและ 
บริการการแพทย์ 
ฉุกเฉินเมื่อเจ็บป่วย 
หรือเกิดอุบัติเหตุ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
สนับสนุนงบประมาณ ศูนย์
สาธารณสุข มูลฐานชุมชน
หมู่บ้าน (ศสมช.) 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่บ้าน 

11 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวน ศสมช. ที่
ได้รับการ สนับสนุน 
งบประมาณ 

ศสมช.มีงบประมาณ 
ในการดำเนินงาน 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชน 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6 
การจัดบริการดูแล ระยะยาวด้าน 
สาธารณสุขสำหรับผู้ สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบล 

เพื่อจัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข
แก่ผู้สูงอายุที่มภีาวะพึ่งพิงในเขตตำบล 

11 หมู่บ้าน 220,000.00 220,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
ร้อยละของ ผู้สูงอายุ
ที่มี ภาวะพึ่งพิงที่ได้ 
รับการบริการ 

ผู้สูงอายุที่มภีาวะ 
พึ่งพิงในเขตตำบล 
ได้รับการบริการ ด้าน
สาธารณสุขที่ดี และมี
คุณภาพ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

7 
โครงการตาม พระราชดำริ ด้าน
สาธารณสุข 

1.เพื่อจัดให้มีการดำเนินโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุขในแต่ละ
หมู่บ้านหรือตำบล 2.เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพอนามัย และความ
เป็นอยู่ที่ดีเป็นไปตามแนวพระราชดำริ 
3.เพื่อใหป้ระชาชน ห่างไกลจากยาเสพ
ติดและความเป็นอยู่ที่ดี 

11 หมู่บ้าน 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 220,000.00 
ร้อยละความ พึง
พอใจของ ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

1.ประชาชนในพื้นที่ 
มีสุขภาพอนามัย 
และความเป็นอยู่ที่ ดี
ขึ้น 2.ประชาชนห่าง 
ไกลจากยาเสพติด 
และมีคุณภาพชีวิต ที่
ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

     
  



 แผนงาน : แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
จ้างเหมาบริการรับ-ส่ง เด็กของ
ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.เมือง
พล 

เพื่อให้การสงเคราะห์เด็กเล็กของศุนย์ฯ 
ที่มีฐานะลำบากยากจนให้เข้าถึงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กอย่างทั่วถึง 

1 คัน 50,000.00 50,000.00 168,000.00 168,000.00 168,000.00 
จำนวนรถที่ได้ 
ดำเนินการ จ้างเหมา
บริการ 

จำนวนเด็กเล็กของ 
ศูนย์ฯ ที่มีฐานะ 
ลำบากยากจนได้รับ 
ความช่วยเหลือ 
สงเคราะห์ 

สำนัก/กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

2 
โครงการกองทุนสงเคราะห์
หีบศพผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์
หีบศพผู้ด้อยโอกาส อบต.เมืองพล ใน
การเสริมสร้างการบริการการมีส่วนร่วม 
พัฒนาระบบให้เกิดความคล่องตัว 

กองทุนสงเคราะห์
หีบศพ อบต.เมือง
พล จำนวน 1 แห่ง 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ร้อยละความสำเร็จ 
ของจำนวนกลยุทธ์ที่
ได้ดำเนินการของ
กองทุนฯ 

ชุมชนในตำบลมี
วัฒนธรรมการสร้าง
ความดี เกิดการเสีย 
สละ เอ้ืออาทรและ
สามารถขจัดสภาพ
อนาถาได้ในชุมชน 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 
อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
พล (กิ่งกาชาดอำเภอพล) 
กิจกรรมกาชาด 

เพิ่ออุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอพล (ที่ทำ
การปกครอง อ.พล) ดำเนินกิจกรรมของ
เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น 

1 คร้ัง 15,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ 
สนับสนุน 
งบประมาณ 

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ได้รับความ ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

4 อุดหนุนเหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น 
เพื่อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

1 คร้ัง 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
จำนวนคร้ังที่ 
สนับสนุน 
งบประมาณ 

ผู้ประสบภัยต่าง ๆ 
ได้รับความ ช่วยเหลือ 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ 

เพื่อให้การช่วยเหลือสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ทีป่ระสบปัญหา
ทางสังคม หรือภัยพิบัติหรือสาธารณภยั
ต่างๆ 

ประชาชนในเขต
ตำบลเมืองพล 

100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนครัวเรือนที่ ได้
ให้ความช่วยเหลือ
หรือสงเคราะห์ 

ประชาชนได้รับ 
ความช่วยเหลือตาม
อำนาจหน้าที่ อบต. 

สำนักปลัด อบจ.
, สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 



     
 แผนงาน : แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 ส่งเสริม ทำนุบำรุง ศาสนา 
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพุทธศาสนา 

4 กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกิจกรรม ที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนได้รำลึก 
ถึงคณุพระพุทธ 
ศาสนา ประพฤติ 
ปฏิบัติตนตาม คำ
สอน 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

2 
ส่งเสริม/สนับสนุนและ อนุรักษ์
วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

4 กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

จารีตประเพณีได้รับ 
การสืบทอดต่อคน 
รุ่นหลัง 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

3 
ส่งเสริม/สนับสนุนการ อนุรักษ์
ศิลปะและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมการจัดงานกิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 กิจกรรม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกิจกรรมที่ได้
ดำเนินการ 

มีการอนุรักษ์ศิลปะ 
และภูมิปัญญา 
ท้องถินได้รับการ 
สืบทอดต่อคนรุ่น 
หลัง 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

4 
ส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพผู้สุงอายุ 
ตำบลเมืองพล 

เพื่อจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ เช่น การให้ความรู้
เร่ืองการสร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ การ
ออกกำลังกาย และสันทนาการอ่ืนๆ 
ตามความเหมาะสม 

4 กิจกรรม 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนกิจกรรม ที่ได้
ดำเนินการ 

ผู้สูงอายุได้รับ 
บริการให้ความรู้ 
เร่ืองการพัฒนา 
ศักยภาพตามความ 
เหมาะสม 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

5 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน 
เพื่อให้หมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬาสำหรับ
ส่งเสริมประชาชนได้ออกกำลังกาย 

11 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับ
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนมีอุปกรณ์ 
กีฬาสำหรับออก 
กำลังกาย 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

6 
การแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด
ตำบล เมืองพล 
  

เพื่อส่งเสริมประชาชนให้เล่นกีฬาและ
ออกกำลังกายให้มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง
อย่างทั่วถึง  

1 คร้ัง 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้จัดการ
แข่งขัน 

ประชาชนได้เล่น 
กีฬาสร้างความ 
สามัคคีชุมชน 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

7 การแข่งขันกีฬา ฟุตซอลคัพ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้มีทักษะ
การเล่นกีฬาฟุตซอล 

1 คร้ัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้รับการ
จัดการแข่งขัน 

นักกีฬาฟุตซอลได้ 
พัฒนาศักยภาพ 
สามารถแข่งขันได้ 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

8 
การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน
ตำบล เมืองพล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะ
การเล่นกีฬาแต่ละประเภท 

1 คร้ัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้ 
จัดการแข่งขัน กีฬา
นักเรียน 

นักเรียนได้พัฒนา 
ทักษะการเล่นกีฬา 
แต่ละประเภท 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

9 
โครงการสืบสาน ประเพณีไหว้
พระเจ้า ใหญ่ บุญกุ้มข้าวใหญ่ ต.
เมืองพล 

เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และการ
ท่องเที่ยว 

บ้านชาด หมู่ที่ 1 
ต.เมืองพล 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละของ ครัวเรือน
และ หน่วยงานที่ เข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประเพณีสำคัญ ของ
ท้องถิ่นได้รับ การ
อนุรักษ์ เกิดการ
กระตุ้น การ
ท่องเที่ยว 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

10 
โครงการสืบสาน ประเพณีบุญกุ้ม
ข้าว ใหญ่อำเภอพล 

เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

อำเภอพล โดย
ประชาชนตำบล 
เมืองพล 

  15,000.00 15,000.00 15,000.00 
ร้อยละของ ครัวเรือน
และ หน่วยงานที่ เข้า
ร่วม กิจกรรม 

ประเพณีสำคัญ ของ
ท้องถิ่นได้รับ การ
อนุรักษ์และ เป็นที่
รู้จักอย่าง 
กว้างขวาง 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

    
  



 

  แผนงาน : แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพผู้สงูอายุตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

ผู้สูงอายุในเขต
ตำบลเมืองพล 

7,000,000.00 7,000,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 8,400,000.00 
จำนวนผู้ที่ได้รับ
เบี้ยยงัชีพ 

ผู้สูงอายุได้รับเบีย้ 
ยังชีพ มคีุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพคนพิการตามระเบียบ
ที่เก่ียวข้อง 

คนพิการในเขต
ตำบลเมืองพล 

1,500,000.00 1,500,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 
จำนวนผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยงัชีพ 

คนพิการได้รับเบี้ย 
ยังชีพ มคีุณภาพ 
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส ์
เพื่อจ่ายเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ตาม
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
ตำบลเมืองพล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนผู้ที่ได้รับ 
เบี้ยยงัชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ
เบี้ย ยงัชีพ มี
คุณภาพ ชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
สมทบเงินกองทุนหลัก ประกัน
สุขภาพ อบต. เมืองพล 

เพื่อสมทบเงินกองทุนสปสช.ในการ
ดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบแผนของ
กองทุนฯ 

1 กองทุน 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้ 
สมทบกองทุนฯ 

กองทุนฯ ได้บริการ 
สร้างเสริมสุขภาพ 
ป้องกันโรค ฟื้นฟู 
สุขภาพแก่
ประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
จ่ายเงินสมทบกองทุน 
ประกันสังคมฯและ กองทุนเงิน
ทดแทน 

เพื่อสมทบเงินตามระเบียบของ
สำนักงานประกันสังคมฯ 

12 คร้ัง 100,000.00 100,000.00 105,000.00 105,000.00 105,000.00 
จำนวนคร้ังที่ 
สมทบเงิน กองทุน
ฯ 

ได้ดำเนินการตาม 
ระเบียบกฎหมายที่ 
กำหนด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 การใช้จ่ายเงินสำรอง จ่าย 
เพื่อใช้จ่ายในกรณีจำเป็นเร่งด่วนหรือ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

พื้นที่ตำบลเมือง
พล 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนคร้ังที่ ใช้
จ่ายเงิน สำรอง
จ่าย 

ได้แก้ไขปัญหา 
เร่งด่วนของ 
ประชาชน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

7 
จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อสมทบเงินบำนาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น (กบท.) ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

1 คร้ัง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนคร้ังที่สมทบ
เงินกองทุนฯ 

ได้ดำเนินการตาม
ระเบียบกฎหมายที่
กำหนด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

 



 
ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
     แผนงาน : แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ป้องกันและลด อุบัติเหตุจราจร
ช่วง เทศกาล 

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกที่ดี
ในการขับขี่ 2.เพื่อต้ังจุดตรวจ/จุดสกัด/
จุดบริการบริเวณหน้า รพ.สต.เมืองพล
ในช่วงเทศกาลสำคัญ 3.เพื่อป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ การสุญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2 คร้ัง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ดำเนินกิจกรรม 

1.ลดการเกิด 
อุบัติเหตุลดการ 
สูญเสียชีวิต/ 
ทรัพย์สิน 
 2.ประชาชนได้รับ 
การอำนวยความ 
สะดวกจากการ 
เดินทาง/สัญจรช่วง 
เทศกาล 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยภายในพื้นที่ตำบล 
เมืองพล 

365 วัน 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
จำนวนวันที่ได้ 
ดำเนินกิจกรรม 

มีความเตรียมพร้อม 
ช่วยเหลือประชาชน 
ในกรณีเกิด สาธารณ
ภัย 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
จัดซื้อเคร่ืองดับเพลิง จำนวน 7 
เคร่ือง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จัดซื้อเคร่ือง
ดับเพลิง จำนวน 2 
เคร่ือง 

 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 
ร้อยละของ ครุภัณฑ์
ป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ
บริการด้านการ
ป้องกันฯ ที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
จัดหาอุปกรณ์ตบไฟ หรือวัสดุ
เคร่ือง ดับเพลิง 

เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันภัยฯ 1 คร้ัง 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 
จำนวนอุปกรณ์ที่ได้
ดำเนินการ 

มีความเตรียมพร้อม 
ด้านอุปกรณ์ที่จะ 
ช่วยเหลือประชาชน 
ในกรณีเกิด สาธารณ
ภัย 
 
 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5 
ฝึกอบรมทบทวนหรือ จัดต้ัง อป
พร. 

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ อปพร.ตำบล
เมืองพล เผชิญเหตุ ป้องกันภัยต่างๆ 

1 คร้ัง 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้ 
ดำเนินกิจกรรม 

มีความเตรียมพร้อม 
ด้านบุคลากรที่จะ 
ช่วยเหลือประชาชน 
กรณีเกิดสาธารณภัย 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 
จ้างเหมาบริการบุคคล ประจำรถ
น้ำ อเนกประสงค์ 

เพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถน้ำ
อเนกประสงค์สำหรับ งานป้องกันภยัฯ 

1 คน 90,000.00 90,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 
จำนวนคนที่ ได้
ดำเนินการ จริง 

มีบุคลากรเตรียม 
พร้อมในการ ป้องกัน
สาธารณภัย 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

7 
อุดหนุนงบประมาณ ให้แก่
คณะกรรมการ หมู่บ้าน/ตำบล 

เพื่ออุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน
หรือตำบลในการดำเนินโครงการ/
กิจกรรมด้านการเฝ้าระวังหรือการ 
ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดหรือการ
รักษาความสงบ เรียบร้อยในเขตพื้นที ่

11 หมู่บ้าน 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 
ร้อยละของจำนวน
หมู่บ้าน หรือจำนวน
คร้ัง ที่ได้ดำเนินการ 

มีการเผ้าระวังการ 
ป้องกัน การแก้ไข 
การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด การ รักษา
ความสงบ เรียบร้อย
ในเขต พื้นที่ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

8 ค่ายอาสาทำความดี 
เพื่อจัดทำค่ายอาสาทำความดีของเด็ก
เยาวชนในเขตตำบลเมืองพล ให้มีจิต
สาธารณะ 

4 คร้ัง 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 ดำเนินกิจกรรม 

เด็ก/เยาวชนมีจิต 
สำนึกสาธารณะ ทำ
ประโยชน์แก่ ตนเอง
และสังคม 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

9 
อุดหนุนงบประมาณ ตาม
โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดอำเภอพล 

เพื่ออุดหนุนอำเภอพลในการดำเนินงาน
ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

1 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ดำเนินการ 

มีเคร่ือข่ายการ 
ดำเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดระดับอำเภอ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

10 
อุดหนุนงบประมาณ ตาม
โครงการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายา เสพติด จ.ขอนแก่น 

เพื่ออุดหนุนจังหวัดขอนแก่นในการดำ
นินงานตาม โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

1 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ดำเนินการ 

มีเคร่ือข่ายการ 
ดำเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายา 
เสพติดระดับจังหวัด 
  

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 
 
  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

11 
จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ำ จำนวน 1 
เคร่ือง 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

1 เคร่ือง  23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 
ร้อยละของ ครุภัณฑ์
ป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัยที่ เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับ 
บริการด้านการ ป้อง
กันฯ ที่มี 
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

12 
ปรับปรุงหอกระจาย ข่าวหมู่บา้น 
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 

ปรับปรุงหอ
กระจายข่ายว 
จำนวน 2 แห่ง ใน
เขตพื้นที่ตำบลเมือง
พล 

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
ร้อยละความ พึง
พอใจของ ประชาชน
ต่อ การแก้ไขปัญหา 

ประชาชนได้รับ 
บริการด้านการ ป้อง
กันฯ ที่มี 
ประสิทธิภาพเพิ่ม 
มากขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

      
     
  



 แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหญ้าคา หมู่
ที่ 5 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

5 จุด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างที่ได้ 
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ส่องสว่างเพื่อความ
ปลอดภัยตอน 
กลางคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

2 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหันใหญ่ หมุ่
ที่ 6 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากมุมวัด-
สะพานและสี่แยกร้านค้าสหกรณ ์

2 จุด 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างที่ได้ 
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ส่องสว่างเพื่อความ
ปลอดภัยตอน 
กลางคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

3 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนเหลื่อม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยและการเกษตรจากบ้านโนน
เหลื่อมถึงวัดป่าหนองคลองธรรม 

ระยะทาง 1,000 
ม. 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
จำนวนระยะ ทางที่
ได้ดำเนิน การขยาย
เขต ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้า
ในครัวเรือน และ
การเกษตรอย่าง 
ทั่วถึงมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

4 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 

จำนวนระยะทางที่ได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ระยะทาง 156 ม. 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
จำนวนระยะ ทางที่
ได้ดำเนิน การขยาย
เขต ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้า
ในครัวเรือน และ
การเกษตรอย่าง 
ทั่วถึงมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

5 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหนองห้าง 
หมุ่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยและการเกษตรจากคุ้มปอแดง 

ระยะทาง 1,000 
ม. 

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
จำนวนระยะ ทางที่
ได้ดำเนิน การขยาย
เขต ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้า
ในครัวเรือน และ
การเกษตรอย่าง 
ทั่วถึงมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

6 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านชาดอำนวย 
หมู่ที่ 11 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยจากบ้าน นายประยุทธ ลาดบัว
ขาว ถึงบ้าน นายถาวร ชัยเจริญ 

ระยะทาง 800 ม. 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนระยะ ทางที่
ได้ดำเนิน การขยาย
เขต ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ ไฟฟ้า
ในครัวเรือน อย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

7 
ซ่อมแซมไฟฟ้า ส่องสว่าง หมู่ที่ 
1-11 

เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุดใช้
งานไม่ได้ 

11 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้ 
ดำเนินการซ่อม 
แซมไฟฟ้า ส่องสว่าง 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 
ส่องสว่างเวลา 
กลางคืนได้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

8 
ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้าน 
หมู่ที่ 1-11 

เพื่อซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุดใช้การ
ไม่ได้ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ซ่อมแซม 

ประชาชนมีน้ำ 
ประปาใช้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

9 
วางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านตำแย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้พื้นที่สามารถระบายน้ำได้
โดยสะดวก ป้องกันปัญหามลภาวะและ
น้ำท่วมหรือท่วมขัง 

วางท่อระบายน้ำ 
คสล.บริเวณ ทาง
เชื่อมถนนทาง
หลวง 207 วางท่อ
ระบายน้ำ คสล.
เส้นผ่า ศูนย์กลาง 
1 ม. 6 ท่อน 
พร้อมเทคอนกรีต
หลังท่อ 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

ร้อยละความพึงพอ 
ใจประชาชนที่ได้รับ 
ประโยชน์จากการ 
ดำเนินงานดังกล่าว 

พื้นที่สามารถระบาย 
น้ำได้โดยสะดวก ลด
ปัญหามลภาวะ และ
น้ำท่วม หรือ ท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

10 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยและพื้นที่การเกษตรไปหนอง
อีสานเขียว 

ระยะทาง 1,000 
ม. 

 400,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนระยะทางที่ 
ได้ดำเนินการขยาย 
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 
ในครัวเรือนและการ 
เกษตรอย่างทั่วถึง 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

11 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ำเพื่อที่อยู่อาศัย
จากบ้านนายอ่อน 
ศรีบุลา ถึงบ้าน
นายบุญหลาย ลา
ขวา ระยะทาง 
400 ม. 

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนระยะทางที่ 
ได้ดำเนินการขยาย 
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 
ในครัวเรือนและทำ 
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง มากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

12 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านตำแย หมู่ที่ 
2 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าส่อง
สว่างจากข้าง ข้าง
วัดถึงบ้านนาง
ราตรี ระยะทาง 
120 ม. 

 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างที่ได้ 
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ส่องสว่างเพื่อความ 
ปลอดภัยยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

13 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านทบับา หมูท่ี่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่าง จากเส้น
รอบหมู่บ้าน 1. 
บ้านเฉลิม 2. บา้น
นาย ทองดี 3. 
บ้านนางเตือนใจ 
4. บ้านนายแสวง 
5. สี่แยก บ้านนาง
ฟัน 

 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้า 
ส่องสว่างที่ได้ 
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า 
ส่องสว่างเพื่อความ 
ปลอดภัยยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

14 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อ
แรงต่ำเพื่อ ที่อยู่
อาศัยและ
การเกษตรจาก ปั๊ม 
ปตท.ถึงบ้านนาย
ปิ่น ตะบองเพชร 

 190,000.00 190,000.00 190,000.00 190,000.00 
ระยะทางที่ได้
ดำเนินการขยายเขต
ไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 
ในครัวเรือนและทำ 
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึง มากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

15 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านท่าหลวง หมู่
ที่ 4 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

5 จุด  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนระยะทางที่
ได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพื่อความ
ปลอดภัยยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

16 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยและการเกษตรทางไปบ้านหนอง
ห้าง 

ระยะทาง 3,605 
ม. 

 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 
จำนวนระยะทางที่
ได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือนและทำ
การเกษตร 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

17 
อุดหนุนไฟฟาส่วนภูมิภาคอำเภอ
พล 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผูใ้ช้
ถนนยามค่ำคืน 

ติตตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า 1 แห่ง (บ้าน
ทับบา หมู่ที่ 3) หรือ
ขยายเขตไฟฟ้า หรือ 
ไฟฟ้าส่องสว่างใน
เขตพื้นที ่

 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจประชาชน 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

18 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนเหลื่อม 
หมู่ที่ 7 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมุ่บ้าน 
1. บ้านนายหนูแดง กายไธสง 2. บ้าน
นางลำดวน ทองดี 3. บ้านนางหนูดำ 
หล้าชน 4. บ้านนางบังอร พลมาตย ์

4 จุด  80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ได้ 
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างเพื่อความ
ปลอดภัยยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

19 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัย และการเกษตร จากบ้านหนอง
ห้าง-ไปบ้านหันใหญ ่

ระยะทาง 1,000 
ม. 

 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 
จำนวนระยะทางที่
ได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า 
ในครัวเรือนและทำ
การเกษตร 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

20 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อที่อยู่
อาศัยจากร้านค้าสหกรณ์ถงึบ้านนาง
นวลจันทร์ คำภาเกะ 

ระยะทาง 150 ม.  40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 
จำนวนระยะทางที่
ได้ดำเนินการขยาย
เขตไฟฟ้า 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือนและทำ 
การเกษตร 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

21 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านโนนเหม่น 
หมุที่ 9 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 

บ้านโนนเหม่น 4 
จุด 

 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 
จำนวนจุดที่ได้
ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

22 
ขยายเขตไฟฟ้า บ้านหันใหญ่แม่
เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน 3 จุด 1. บ้านนางลำไพ บุญทน 
2. สามแยกวัดสีหมงคล 3. นานาย
ประมวล สีหามาตย์ 

บ้านหันใหญ่แม่เอีย 
3 จุด 

 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 
จำนวนจุดไฟฟ้าส่อง
สว่างที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง
สว่างยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

23 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณ
รอบหมู่บ้าน บ้านทับบา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ความปลอดภัยในยามค่ำคืน 

จำนวน 5 จุด   125,000.00 125,000.00 125,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก/ปลอดภัยใน
ยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

24 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากมุม
วัด-ทิศใต้วัด บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 
5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
มากขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 60 ม. 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง มากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

25 

ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง 2 จุด 
1. ซอยบ้านนางสั่น เทพเรียน 2. 
ซอยบ้านนางรุจี ศรีกล่อม บ้าน
หันใหญ่ หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ความปลอดภัยในยามค่ำคืน 

จำนวน 2 จุด   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ความ
ปลอดภัยในยามค่ำ
คืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

26 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างรอบ
หมู่บ้าน จำนวน 5 จุด บ้าน โนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ความปลอดภัยในยามค่ำคืน 

จำนวน 5 จุด   100,000.00 100,000.00 100,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ความ
ปลอดภัยในยามค่ำ
คืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

27 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
การเกษตร หนองห้าง-หันใหญ่ 
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตรของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 1,000 
ม. 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ร้อยละของ
ครัวเรือนเกษตรกรที่
มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีผลการ
ประกอบการที่ดีขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

28 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง บ้าน
ชาดอำนวย หมู่ที่ 1.11 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
ความปลอดภัยในยามค่ำคืน 

จำนวน 15 จุด   300,000.00 300,000.00 300,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัยใน
ยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

29 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.
พล 

เพื่อให้ประชาชนสามารถใชบ้ริการและ
ได้รับความในการใช้ไฟฟ้าอย่างทั่วถึง 

พื้นที่ตำบลเมืองพล 
จำนวน 2 คร้ัง 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ใช้
ประโยชน์จากไฟฟ้า
สาธารณะ 

ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้า
อย่างสะดวก และ
ทั่วถึง 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

30 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อ
การเกษตรจากข้างปั๊ม ปตท.-ป่า
ช้า บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตรของเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง    200,000.00  
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จำนวนครัวเรือน
เกษตรกรที่มีไฟฟ้า 

เกษตรกรมีผลการ
ประกอบการที่ดีขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

31 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เส้นบ้าน
โนนเหลื่อม- วัดป่า บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
มากขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง    200,000.00 200,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
ใช ้

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

32 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากวัด 
ถึงบ้านนางราตรี สินอำนวยผล 
บ้านตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและ
ความปลอดภัยในยามค่ำคืน 

จำนวน 6 จุด     150,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รบัความ
สะดวก ความปลอดภัย
ในยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

33 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากวัด 
ถึงบ้านนายมงคล กองแก้ว - 
นายอุ พู่กลาง บ้านตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และความปลอดภัยในยามคำ่คืน 

จำนวน 6 จุด     150,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในยามค่ำ
คืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

34 

ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำจากหน้า
บ้าน อ.ถาวร พานนนท์- บ้าน 
นายวิชัย พานนนท์ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
มากยิ่งขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 60 ม. 

    50,000.00 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

35 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจาก
สหกรณ์- บ้านนางนวลจันทร์ 
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และความปลอดภัยยามค่ำคืน 

จำนวน 6 จุด     150,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในยามค่ำ
คืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

36 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน โนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และความปลอดภัยยามค่ำคืน 

จำนวน 10 จุด     250,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยในยามค่ำ
คืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

37 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ เพื่อ
การเกษตรจากวัดสีหมงคล-ที่นา 
นายสุชล คำภูษา บ้านหันใหญ่
แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การเกษตรของเกษตรกรให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

จำนวน 1 แห่ง 
ระยะทาง 400 ม. 

    200,000.00 

ร้อยละของจำนวน
ครัวเรือนเกษตรกรที่
มีไฟฟ้าใชใ้น
การเกษตรที่เพิ่มขึ้น 

การประกอบอาชีพ
การเกษตรของ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมาก
ขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

38 
ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
และความปลอดภัยในยามคำ่คืน 

จำนวน 3 จุด     75,000.00 
รัอยละของไฟฟ้า
ส่องสว่างที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก ความ
ปลอดภัยยามค่ำคืน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

39 
ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์พร้อมโดมหลังคา
ทรงสุง 

เพื่อให้หน่วยงาน/หมู่บ้าน/ประชาชนมี
สถานที่เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรม 
สาธารณะได้อย่างเหมาะสมและสะดวก 

ก่อสร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ กว้าง 
30 x 50 ม. พร้อม
โดมหลังคาทรงสูง 
บริเวณด้านหน้าที่ทำ
การ อบต.เมืองพล 1 
แห่ง 

 4,500,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดำเนิน
โครงการ 

อบต.มีสถานที่
สำหรับ จัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน์
ให้แก่หน่วยงาน/
หมู่บ้าน/ประชาชนได้
อย่างเหมาะสม 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

40 
ก่อสร้างพร้อมติดต้ัง อุปกรณ์
และระบบ โซล่าเซลล์ จำนวน 5 
แห่ง 

เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน/
หมู่บ้าน/ชุมชนและลดมลพิษ
สิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างพร้อม
ติดต้ังอุปกรณ์ และ
ระบบโซล่าเซลล์ 
จำนวน 6 แห่ง จุด
ที่ 1 ม.1 , ม.11 
จุดที่ 2 ม.3 , จุดที่ 
3 ม.5 จุดที่ 4 ม.6 
และ ม.10 จุดที่ 5 
อบต.เมืองพล 

 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 32,000,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ต่อการดำเนินงาน
โครงการฯ 

หน่วยงาน/หมู่บ้าน 
ชุมชนสามารถลด
ภาระค่าใช้จ่ายด้าน
พลังงานและลดมิล
พิษสิ่งแวดล้อม 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

41 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรวบรวม
ขยะมูลฝอยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต 
ตำบล ไม่มีขยะตกค้าง 

รถบรรทุกขยะ 
จำนวน 1 คัน 

 950,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00  

1) ระดับครัวเรือนมี
การคัดแยกขยะต้น
ทางไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 ๒) ปริมาณ
ขยะลดลงไม่น้อย
กว่าร้อย 70 ของ 
ปริมาณขยะก่อน
ดำเนินโครงการ 

การบริการจัดการ
โครงการกองทุน
ธนาคารขยะสะสม
เงินทองคุ้มครองทุก
ชีวิตในครัวเรือน 
อบต.เมืองพลและ
การขนส่งขยะรี
ไซเคิลไปส่งขายต่อยัง
ร้านผู้ประกอบการรับ
ซื้อมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ครัวเรือนได้รับ
ประโยชน์ ๑,๑๓๔ 
ครัวเรือน 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

     
 
 
 
 
 



 แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพ
ติด 

เพื่อให้ความรู้นักเรียนในสถานศึกษาให้
มีความรู้เร่ืองยาเสพติดและรู้จักป้องกัน
ตนให้มีจิตสำนึกที่ดี ห่างไกลจากยา เสพ
ติด 

4 โรงเรียน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้ 
ดำเนินกิจกรรม 

เด็กมีความรู้เร่ือง ยา
เสพติดและรู้จัก 
ป้องกันตนเองให้มี 
จิตสำนึกที่ดี ห่าง ไกล
ยาเสพติด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

   

   แผนงาน : แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด หมู่
ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.กลางบ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. 
หนา 0.15 ม. บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

532,800.00 532,800.00 532,800.00 532,800.00 532,800.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

2 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน นาง
แซว ชิดนอก ถึงบ้าน นายคาน ประทุม
คำ 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 ม. ยาว 321 ม. 
หนา 0.15 ม. บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 

770,400.00 770,400.00    

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

3 

ซ่อมแซมผิวจราจร ถนนลาดยาง 
ถนน คสล. ถนนหินคลุก ถนนดิน 
ปรับเกรดถนน ภายในหมู่บ้าน 
ถนน เชื่อมหมู่บ้าน หมูที่ 1- 11 
ตำบลเมืองพล 

เพื่อช๋อมแซมผิวจราจรถนนลาดยาง 
ถนน คสล. ถนนดิน ที่ชำรุดตามสภาพ 
หรือจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น ภยั
ธรรมชาติ หรืออ่ืนๆ 

ภายในพื้นที่ตำบลเมือง
พล 

500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง/ซ่อมแซม 

มีถนนที่ได้มาตรฐาน
ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

4 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างถนน คสล.ถนนกลางบ้าน 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6 ม. ยาว 148 ม. 
หนา 0.15 ม. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 

532,800.00 532,800.00 532,800.00 532,800.00 532,800.00 
จำนวนถนน คสล. 
ที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านทับบา หมู่
ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับทางไป
เนินหนองผึ่ง 

ปรับปรุงถนนดิน กว้าง 
5 ม. ยาว 300 ม. สงู
เฉลี่ย 0.60 ม. บ้านทับ
บา หมู่ที่ 3 

175,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 234,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

6 

ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้าน
นายกองพันธ์ นาดา - บ้าน นาย
สงวนศักด์ิ พันธ์ทองคำ) บ้าน
หญ้าคา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กวางเฉลี่ย 4 ม. ยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 

120,000.00 120,000.00    

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

7 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนน
เหม่น- บ้านแฝก บ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.
ระยะทาง 120 ม. ช่วง
ที่ 1 กว้างเฉลีย่ 5 ม. 
ยาว 113.50 ม. ช่วงที่ 
2 กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 
6.50 ม. ลงหินคลุก 
ไหล่ทางทั้งสองข้าง 
กว้าง ข้างละ 0.50 ม. 

360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

8 
ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
หมู่บ้าน โนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 
120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม. ลง
หินคลุกไหลท่าง 2 ข้าง 
กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 
ม. 
  

360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

9 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทบับา 
หมู่ที่ 3 (สายบ้านตำแย- ทับบา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล.ก
ว้าง 6 ม. ยาว 130 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือ
มี พื้นที่ผิวฯ ไม่น้อยกว่า 
780 ม. 

460,000.00 460,000.00 489,000.00 489,000.00 489,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

10 
ปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนอง
ปู่ตา-นานาย ประทวน บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง เฉลี่ย 4 ม. ยาว 
1,000 ม. หนาเฉลีย่ 
0.10 ม. หรือมี 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย
กว่า 400 ลบ.ม. 

260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 260,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

11 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 (สาย
บ้านนายอภิชัย คำ
ภูษา) กว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 270 ม. หรือมี
พื้นที่ผิว ทางไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม. 

85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 85,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

12 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง่ถนน คสล. 
(สายหน้า วัดกุสวรา
ราม) ยาวรวม 75 ม. 
ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาว 43 ม. ช่วงที่ 2 
กว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 
32 ม. 
 
  

250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

13 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
บ้านชาด อำนวย หมู่ที่ 
11 (สายทศิใต้- ลำห้วย
ตำแย) กว้างเฉลี่ย 4 ม. 
ยาว 320 ม. 

100,000.00 100,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

14 
ปรับปรุงถนนและคันคูลำห้วย
ตำแยบ้านชาด อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน (ทิศ
ตะวันตก หมู่บ้าน) คันคู
ลำห้วย ตำแย บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 ดังน้ี 
1) ถมดินปรับพื้นทาง 
ก. เฉลี่ย 4 ม. ย. 150 
ม. ปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า 360 ลบ.ม. 2) 
ลงหินคลุกผิวทาง ช่วงที่ 
1 ก.เฉลี่ย 5 ม. ย. 240 
ม. ช่วงที่ 2 ก.เฉลี่ย 4 
ม. ย. 120 ม. หรือ
ระยะทางไม่น้อยกว่า 
360 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. หรือปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 144 ลบ.ม.
ปรับเกลี่ยเรียบ 3) 
ปรับปรุงคันคูลำห้วย
ตำแย โดย ถมดินคันคู 
ก.เฉลี่ย 4 ม. ย. 130 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อย
กว่า 300 ลบ.ม. 

140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

15 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตำแย - 
หันใหญ่แม่เอีย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาว 
80 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย กว่า 400 
ตร.ม.พร้อมติดต้ังป้าย
ระหว่างดำเนินการ 1 
ป้าย หลงัแล้วเสร็จ 1 
ป้าย 

 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

16 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (สายบ้าน 
ตำแย-หันใหญ่แม่เอีย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
กว้างเฉลี่ย 6 ม. ยาว 
90 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อย กว่า 540 
ตร.ม.พร้อมติดต้ังป้าย
ระหว่างดำเนินการ 1 
ป้าย หลงัแล้วเสร็จ 1 
ป้าย 

 350,000.00 350,000.00 350,000.00 350,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

17 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนา 0.15 ม. (โนน
เหลื่อม-หนองห้าง) 

 468,000.00 468,000.00 468,000.00 468,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

18 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้าง ถนน คสล. 3 จุด 
จุดที่ 1 สายบ้านนายบญุ
จันทร์ กว้าง 2 ม. ยาว 27 
ม. จุดที่ 2 สายบ้าน นาย
จำรัส กว้าง 2 ม. ยาว 40
ม. จุดที่ 3 สายข้างปั๊ม 
ปตท. กว้าง 5 ม. ยาว 23 
ม. ตามรูปแบบรายการที่ 
อบต.เมืองพล 

 184,000.00 184,000.00 184,000.00 184,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถใช้
ถนนสัญจรไปมาได้
โดยสะดวกขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

19 
ซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.เส้นทางจาก
ศาลาทางเข้าบ้านถึงบ้าน นายสมพร คำ
มูล 

กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนา 0.15 ม. 

 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

20 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหญ้า
คา หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงถนนหินสายทางรอบวัดกุ
สุวนาราม 

กว้าง 5 ม. ยาว 370 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

21 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อปรับปรุงถนนหินเส้นทางทศิเหนือ
บ้านหันใหญ่ไปวัดป่าพุทธรังส ื

กว้าง 4 ม. ยาว 1,177 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 470,800.00 470,800.00 470,800.00 470,800.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

22 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อปรับปรุงถนนหินจากสามแยกต้น
แจ้งถึงลำห้วยม่วง 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

 440,000.00 440,000.00 440,000.00 440,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

มีถนนที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

23 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านชาด หมู่ที่ 
1 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับจากนา 
นายสุดใจ นาตาแสง 

กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

24 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านทับบา หมู่
ที่ 3 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับจากนา 
นายบุญจันทร์ พูลพิบูลย ์

กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 
จำนวนถนนที่ 
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

25 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับจาก
เส้นทางข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. 

กว้าง 5 ม. ยาว 624 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

 312,000.00 312,000.00 312,000.00 312,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

26 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 
  

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับจาก
เส้นทางนา นายสงวน ถงึนา นายจันทร์ 

กว้าง 4 ม. ยาว 350 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 
  

 140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง  

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย  

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 



ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

27 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับเส้นทาง
หนองยายขาว 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,725 
ม. สูงเฉลีย่ 0.60 ม. 

 690,000.00 690,000.00 690,000.00 690,000.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

28 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อปรับปรุงถนนดินยกระดับเส้นนา 
นายวิไล โพธิ์โหน่ง ถงึ นา นางเหลือ จัน
ทาสี 

กว้าง 4 ม. ยาว 1,725 
ม. สูงเฉลีย่ 0.60 ม. 

 90,400.00 90,400.00 90,400.00 90,400.00 
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

29 
ซ่อมสร้างถนน คสล. สายหน้าวัด 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
สาย หน้าวัด ขนาด
กว้าง 6 ม. ยาว 110 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

 350,000.00 350,000.00 350,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนมีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

30 
ก่อสร้างถนน คสล. สายแยก
โรงเรียนไปยังหมู่บ้านทับบา บ้าน
ทับบา หมูท่ี่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สาย แยกโรงเรียนไปยงั
หมู่บ้านทับบา บ้านทับ
บา หมู่ที่ 3 กว้าง 5 ม. 
ยาว 135 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. 

  400,000.00 400,000.00 400,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนมีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

31 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านทบับา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 
กว้าง 5 ม. ยาว 105 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  330,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนมีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

32 
ก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร 
(สายวัดชุมพลบุรี- นานายจันทร์ 
พูลพิบูลย์) บ้านทบับา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับสัญจรไป
มาได้โดยสะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดิน กว้าง 
5 ม. ยาว 600 ม. สงู
เฉลี่ย 0.60 ม. สายวัด
ชุมพลบุรี-นานายจันทรื 
พูลพิบูลย ์บ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 
  

  300,000.00   
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

33 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 1. มีถนนสำหรับ
สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้น 2. ประชาชน
สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวกมากขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม
วางท่อระบายน้ำ ดังนี้ 1. 
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
เฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 122 
ม. 2. วางท่อระบายน้ำ 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. 
สองข้างถนน 239 ท่อน 
3. กอ่สร้างบ่อพัก คสล. 
พร้อม ฝาปิดสองข้างถนน 
17 บ่อ 4. ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ คสล. สองข้าง
ถนน ยาว 226 ม. 

  435,000.00 534,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน
และความสะดวก
ในการระบายน้ำ 

1. ประชาชนมีถนน
สัญจรไปมาได้สะดวก 
ขึ้น 2. ประชาชน
สามารถระบายน้ำได้
สะดวกมากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

34 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 (สายบ้าน นายบุญจันทร์ 
แสงอรุณ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 2.20 ม. ยาว 27 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  40,000.00   
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

35 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 (สายข้างปั๊มน้ำมัน 
ปตท.) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5 ม. ยาว 23 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  65,000.00   
จำนวนถนนที่
ดำเนินการ
ปรับปรุง 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

36 
ซ่อมสร้างถนน คสล. (เส้นหลัง
วัด) บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
หลังวัด ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 150 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  450,000.00 450,000.00 450,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

37 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
กุหลาบ ถึงท่อเหลี่ยม บ้านตำแย 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านนางกุหลาบถึง 
ท่อเหลี่ยม ขนาดกว้าง 
5 ม. ยาว 170 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  500,000.00 500,000.00 500,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

38 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ตำแย - ห้วยหนองแซง บ้าน
ตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
สายบ้านตำแย - ห้วย
หนองแซง ขนาดกว้าง 
3 ม. ยาว 165 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  280,000.00 280,000.00 280,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

39 

ก่อสร้างถนนดิน บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 (ทิศตะวันออกคุ้มน้อย 
บ้าน น.ส.รัตน์ ชนะมาร - บ้าน 
นาง สุพัฒ บัวพา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนดินบ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 ด้านทิศ
ตะวันออก คุ้มน้อย เส้น
บ้าน น.ส.รัตน์ ชนะมาร 
- บ้านนางสุพัฒ บัวพา 
ระยะทาง 200 ม. 

  100,000.00 100,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

40 

ขยายไหล่ทางคอนกรีต บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 (สายกลางบ้าน 
จาก บ้านนางอุไร จงเทพ ถึง
คลองชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ขยายไหล่ทางคอนกรีต 
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 เส้น
กลางบ้านจากบ้าน นาง
อุไร จงเทพ ถึงคลอง 
ชลประทาน จำนวน 1 
แห่ง 

  100,000.00 100,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

41 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 (สายบ้าน นายบุญจันทร์ 
แสงอรุณ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ท่าหลวง หมู่ที่ 4 เส้นบ้าน 
นายบุญจันทร์ แสงอรุณ 
ขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 40 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  45,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

42 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 (สายบ้านหญ้าคา- ห้วย
แอก) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 
สายบ้านหญ้าคา-ห้วย
แอก ขนาดกว้าง 4 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. 

  350,000.00 350,000.00 350,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

43 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 (จากมุมด้านทิศใต้วัด ถึง
คลองชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 
เส้นจากมุมด้านทิศใต้
วัดถึง คลองชลประทาน 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
80 ม. หนาเฉลีย่ 0.15 
ม. 

  240,000.00 240,000.00 240,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

44 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตำแย- 
หันใหญ่แม่เอีย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
เส้นบ้านตำแย-หันใหญ่
แม่เอีย ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 90 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  340,000.00 340,000.00 340,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

45 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 (สายบ้านตำแย- 
หันใหญ่แม่เอีย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
เส้นบ้านตำแย-หันใหญ่
แม่เอีย ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 90 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  285,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

46 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายบ้านโนน
เหลื่อม ถึงบ้านหนองห้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
เส้นบ้านโนนเหลื่อม-
บ้าน หนองห้าง ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 
 
  

  900,000.00 900,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

47 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 (สายรอบ
หมู่บ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
เส้นรอบหมู่บ้าน ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

  450,000.00 450,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

48 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (สายบ้าน โนน
เหลื่อมไป หนองห้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโนนเหลื่อมไปบ้าน 
หนองห้าง บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 
0.15 ม. 

  450,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

49 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเห
ม่น หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนเหม่น-
บ้านแฝก 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโนนเหม่น-บ้านแฝก 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

  290,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

50 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนเห
ม่น หมู่ที่ 9 สายบ้าน โนนเหม่น-
บ้านดอน 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านโนนเหม่น-บ้านดอน 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 
ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 
300 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

  700,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

51 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 (เส้นบ้าน 
ตำแยไปบา้น หันใหญแ่ม่เอีย) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้าน
หันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 
เส้นบ้านตำแย-หันใหญ่แม่
เอีย ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
109 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

  350,000.00 350,000.00 350,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

52 

ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (เส้นบ้าน แม่
บุญถม สุทธิสาร ไปบ้านพักแม่
กอง แก้วสมศรี) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านแม่บุญถม สุทธิสาร 
ไปบ้านพักแม่กอง แก้ว
สมศรี บ้านชาดอำนวย 
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 120 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

  480,000.00 480,000.00 480,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

53 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (สายบ้านนาย
ถ้วน อุไรพัน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนายถ้วน อุไรพัน 
บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 11 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
120 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

 337,000.00 337,000.00 337,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

54 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (เส้นบ้าน นาย
บุญทัน เล่ห์กล) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนายบุญทัน เล่ห์กล 
บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 
11 จำนวน 1 แหง่ 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

55 
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้า
คา หมู่ที่ 5 (จากคลอง 
ชลประทาน-ที่ดิน นายวิทยา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 เส้น
จากคลองชลประทาน- 
ที่ดินนายวิทยา กว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 700 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  260,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

56 

ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 สายด้าน
ทิศเหนือ หมู่บ้าน-วัดป่า พุทธ
รังสี 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6 สายด้านทิศเหนือ
หมู่บ้าน- วัดป่าพุทธรังสี 
จำนวน 1 แห่ง 

  400,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

57 
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (เส้นโคก- หนอง
คลอง-โนน บ้านร้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 
เส้นจากโคกหนองคลอง
ไปโนน บ้านร้าง กว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 1,000 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  260,000.00 260,000.00 260,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

58 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 เส้น
หนองระนาม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านโนนเห
ม่น หมู่ที่ 9 เส้น หนอง
ระนาม กว้าง 4 ม. ยาว 
400 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 
ม. 

  450,000.00 450,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

59 
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (เส้นรอบ โรงเรียน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 
เส้นรอบโรงเรียน กว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  80,000.00 80,000.00 80,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

60 
ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (เส้นหยองปู่
ตา-นา นายประทวน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
เส้นหนองปู่ตา-นานาย
ประทวน บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 กว้าง
เฉลี่ย 5 ม. ยาว 1,120 
ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

  430,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

61 

ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ (ฝา 
ตะแกรงเหล็ก) สายบ้านนาย
อนุรักษ์ บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่
ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างร่องระบายน้ำ 
(ฝาตะแกรงเหล็ก) จำนวน 
1 แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

  200,000.00   

ร้อยละของร่อง
ระบายน้ำที่มีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้
โดยสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

62 
ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองผือ 
บ้านตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหนองผือ บ้าน
ตำแย หมู่ที่ 2 ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

   500,000.00 500,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

63 
ซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้าน
ทับบา ไป บ้านหันใหญ่ (แบบผิว 
AC) บ้านทับบา หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
สายบ้าน ทับบาไปบ้าน
หันใหญ่ (แบบ- ผิว AC) 
บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
135 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

   400,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

64 

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน 
ช่วง ทางเข้าดอนปู่ตา - ฝายน้ำ
ล้นลำห้วย หนองแซง บ้านทบับา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบบ้าน ช่วงทางเข้าดอน 
ปู่ตา-ฝายน้ำล้นลำห้วย
หนอง แซง บ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 
135 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

   400,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

65 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 (เส้นกลางบ้าน) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
กลางบ้าน บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 150 ม. 

   380,000.00  
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

66 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (เส้นจากบ้าน นาย
อภิวรร-บ้านนาง อุไรวรรณ 
จันทร์คูณ) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
จากบ้านนายอภิวรร-บ้าน 
นางอุไรวรรณ จันทร์คูณ 
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 8 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

   250,000.00 250,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

67 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (เส้นจาก ประพันธ์
ของเก่าไป ลำห้วยม่วง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
จากประพันธ์ของเก่าไป 
ลำห้วยม่วง บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 กว้าง 3 ม. 
ยาว 300 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. 

   250,000.00 250,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีใช้ถนน 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

68 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 (เส้นจาก สหกรณ์
เก่าไปบ้าน นางนวลจันทร์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
จากสหกรณ์เก่าไปบ้าน 
นางนวลจันทร์ บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 8 
กว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

   84,000.00 84,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

69 
ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหันใหญ่
แม่เอีย หมู่ที่ 10 เส้นบ้าน นาย
สุรชัย เหลือหลาย บ้านนางธันวา 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนายสุรชัย 
เหลือหลาย ไปบ้านนาง
ธันวา บ้านหันใหญ่แม่
เอีย หมู่ที่ 10 จำนวน 1 
แห่ง 

   150,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

70 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (เส้นบ้าน นาย
ถ้วน อุไรพัน ไป บ้านนายสม 
ทิพย์รมย์) 
 
 
 
  

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
บ้านนายถ้วน อุไรพัน 
ไปบ้านนายสม ทิพย์
รมย์ บ้านชาดอำนวย 
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 140 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 
 
  

   420,000.00 420,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 
 
 
 
  

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

71 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย
อภินิชัย คำภูษา บ้านชาด หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 สาย
บ้านนายอภินิชัย คำ
ภูษา ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาว 100 ม. หนาเฉลีย่ 
0.15 ม. 

   300,000.00 300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

72 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่
สระ โคตรประทุม บ้านชาด หมู่
ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 สายบ้านแม่
สุระ โคตรประทุม ขนาด
กว้าง 5 ม. ยาว 170 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

   500,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร 
อย่างสะดวกและ 
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

73 
ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ
หมู่บ้านข้าง รพ.สต.เมืองพล 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 สายรอบ
หมู่บ้านข้าง รพ.สต. เมือง
พล ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
170 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

   500,000.00 500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

74 

ปรับปรุงถนน คสล. ลาดยางผิว
จราจร บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
(สายบ้านโนนเหลื่อม ไปบ้านหัน
ใหญ่) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน คสล. 
สายบ้านโนนเหลื่อม-
หันใหญ่ บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 ขนาด
กว้าง 5 ม. (เสริมผิว 
AC) 

   500,000.00 500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

75 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
สายแม่สมยั จันนามอม บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 สายแม่สมยั จัน
นามอม จำนวน 1 แห่ง 

   300,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 
  

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

76 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
สายแม่ คำหวด นากึก บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 สายแม่คำหวด 
นากืก จำนวน 1 แห่ง 

   300,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

77 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
สาย นายประทวน ดาใสม บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 สายนาย
ประทวน ดาโสม 
จำนวน 1 แห่ง 

   300,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

78 
ยกระดับถนนดิน บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ยกระดับถนนดิน บ้าน
ท่าหลวง หมูท่ี่ 4 ดังน้ี 
1. จากปั๊ม ปตท.-โนน
หญ้านาง 2. จากทศิ
ตะวันตกวัด- โคกป่าช้า 
3. จากร้านหม่ำยายกุง้-
บ้าน นางแดง เนินเลิศ 
รวม 3 แห่ง 

   100,000.00 100,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

79 
ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหญ้า
คา หมู่ที่ 5 (เส้นหน้าศาลาอเนก 
ประสงค์-หนองโนน หญ้าคา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 เส้น
หน้าศาลาอเนกประสงค์- 
หนองโนนหญ้าคา) กว้าง
เฉลี่ย 4 ม. ยาว 300 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

   100,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

80 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 (เส้นข้างวัด
สีหมงคล ถึงหนองระนาม) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 เส้นข้าง
วัดสีหมงคล-หนอง 
ระนาม จำนวน 1 แห่ง 

   400,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

81 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 (เส้นดอนปู่
ตา- ชลประทาน) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 เส้นดอนปู่
ตา-ชลประทาน จำนวน 
1 แห่ง 

   400,000.00  

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

82 

ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 (เส้น
จากนานายวิไล โพธิ์โหน่ง-นา
นาย เหลือ จันทาสี) 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร เส้นจากนา
นายวิไล โพธิ์โหน่ง ถงึ 
นานายเหลือ จันทาสี 
กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. 

   300,000.00 300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

83 

ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
(หินคลุก) บ้านชาดอำนวย หมู่ที่ 
11 (เส้นนาพ่อ มานะชัย คำภา
เกะ ไปสามแยกอยู่ดีรีสอร์ท 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร (หินคลุก) เส้น
นาพ่อมานะชัย คำภาเกะ
ไปสามแยกอยู่ดี รีสอรท์ 
กว้าง 5 ม. ยาว 500 ม. 

   700,000.00 700,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

84 
ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาง
หนูรัตน์ สุขศิริ ถึง นาย
รัฐธรรมนูญ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

เป้าหมาย ก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนางหนู
รัตน์ สุขศริิ ถึง นาย
รัฐธรรมนูญ บ้านตำแย 
หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง 
ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 
100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 
ม. 

    300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

85 

ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบบ้าน 
ช่วง ร้านค้าชุมชน-นา นายทอง
สุข หาญโสภา บ้านทับบา หมู่ที่ 
3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. สาย
รอบบ้าน ช่วงร้านค้า
ชุมชน ถึงนานายทองสุข 
หาญโสภา บ้านทับบา หมู่
ที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 135 
ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 

    400,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

86 
ซ่อมสร้างถนน คสล. บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 (เส้นบ้านนายชำนิ 
เทพประจักษ์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ซ่อมสร้างถนน คสล. 
เส้นบ้านนายชำนิ เทพ
ประจักษ์ บ้านหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5 
ม. ยาว 135 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

    400,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

87 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง
ห้าง หมู่ที่ 8 เส้นจากวัด ป่า
หนองคลองธรรม ไปบ้านโนน
เหลื่อม 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. เส้น
จากวัดป่าหนองคลอง
ธรรม ไปบ้านโนน
เหลื่อม บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง 

    400,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

88 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 (เส้นทาง เข้า
หมู่บ้านไปบ้าน ผอ.ทรงศักด์ิ คำ
จันทร์) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
เส้นทางเข้าหมู่บ้านไป
บ้าน ผอ.ทรงศักด์ิ คำ
จันทร์ บ้านชาดอำนวย 
หมู่ที่ 11 ขนาดกว้าง 6 
ม. ยาว 400 ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม. 

    600,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจร
อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

89 

ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก สาย
หนอง ทับบา - โคก 
สาธารณประโยชน์ บ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินลงหิน
คลุก สายหนองทับบา-
โคกสาธารณฯ บ้านทับ
บา หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 
4 ม. ยาว 1,160 ม. 

    300,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

90 
ปรับปรุงถนนดิน บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 จากคลองชลประทาน 
ถึงลำด้วยห้วยแอก 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนดินจาก
คลอง ชลประทานถึงลำ
ห้วยแอก บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง 

    100,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

91 
ปรับปรุงคันคูลำห้วย โสกกาว 
บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงคันคูลำห้วย
โสกกาว บ้านท่าหลวง 
หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง 

    100,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

92 
ปรับปรุงถนน บ้านท่าหลวง หมู่ที ่
4 จากถนน มิตรภาพ-หญ้าคา 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนน จากถนน
มิตรภาพ-หญ้าคา บ้าน
ท่าหลวง หมูท่ี่ 4 
จำนวน 1 แห่ง 

    100,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

93 
ปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร 
สาย นายสุดใจ นาตาแสง บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 สายนายสุดใจ 
นาตาแสง จำนวน 1 
แห่ง 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

94 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สาย นายบุญมา ลอยนอก บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด 
หมู่ที่ 1 สายนายบุญมา 
ลอยนอก จำนวน 1 
แห่ง 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

95 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
สาย นายพิษณุ คำจันทร์ บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนสัญจรและขนส่ง
ผลิตผลทางการเกษตรได้โดยสะดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านชาด หมู่
ที่ 1 สายนายพิษณุ คำ
จันทร์ จำนวน 1 แห่ง 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

96 
ก่อสร้างถนนดิน สายรอบโคกทับ
บา สาธารณประโยชน์ บ้าน
ตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้โดยละดวก 

ก่อสร้างถนนดินสายรอบ 
โคกทับบาสาธารณประ
โยขน์ บ้านตำแย หมู่ที่ 2 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. 
สูงเฉลี่ย 0.60 ม. 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

97 
ก่อสร้างถนนดิน สายนานาย
สุพัฒน์ ปรางลือราช-คลอง สง่น้ำ
ชลประทาน บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้โดยละดวก 

ก่อสร้างถนนดินสายนา 
นายสุพัฒน์ ปรางลือ
ราช- คาลองส่งน้ำ
ชลประทาน บ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 กว้าง 5 ม. ยาว 
1,000 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 
ม. 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

98 

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
(หินคลุก) บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 
(เส้นคลอง ชลประทาน-บ้าน ทับ
บา) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้โดยละดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร (ลงหินคลุก) 
เส้นคลอง ชลประทาน/
บ้านทับบา บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 ระยะทาง 
3,000 ม. 

    980,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

99 
ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 (เส้นหัน
ใหญ่ - หนองห้าง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้โดยละดวก 

ปรับปรุงถนนเพื่อ
การเกษตร บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 เส้นบ้าน
หันใหญ่-บ้าน หนอง
ห้าง จำนวน 1 แหง่ 

    400,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนใช้สัญจรและ
ขนส่งผลิตผลทางการ
เกษตรได้โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

100 
ก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 (เส้นบ้าน นายดาบทอง) 

เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่สามารถสัญจร
ไปมาได้โดยละดวก 

ก่อสร้างถนนดินเส้น
บ้าน นายดาบทอง บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 8 
จำนวน 1 แห่ง 

    500,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนผู้ใช้ถนน
สัญจรไปมา 

ประชาชนมีถนนที่
สามารถใช้สัญจรไปมา
ได้สะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

     
 
 
 
 
 



 

 แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ซ่อมแซมฝาย ท่อเหลีย่ม ถนนน้ำ
ล้น คลองส่งน้ำ คันคู ลำห้วย
ภายในตำบล 

เพื่อซ่อมแซมฝายท่อเหลี่ยม ถนนน้ำล้น 
คลองส่งน้ำ คันคูที่ชำรุดจากภัยพบิัติ 
หรือ เหตุต่างๆ ที่คาดไม่ถึง 

พื้นที่ภายในตำบลเมือง
พล 

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 
จำนวนโครงการที่
ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซม 

มีแหล่งกักเก็บน้ำได้
ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

2 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม ฝายทดน้ำ
และคันคู ลำห้วยหนองแซง บ้าน
ทับบา หมูท่ี่ 3 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายทดน้ำและ
คันคูลำห้วยฯ ให้อยูใ่นสภาพการใช้งาน
ได้ อย่างปกติ 

1. ถมดินซ่อมแซมฝายฯ 
และ คันคทูี่ชำรุด 
ปริมาตรดินถมไม่ น้อย
กว่า 2,000 ลบ.ม. 2. ดาด
ผนัง คสล.กันดิน 2 ฝั่ง 
คันคูด้านหน้าและท้าย
ฝาย 

178,000.00     

ร้อยละของพื้นที่
ฝาย และคันคทูี่
สามารถใช้การได้
ปกติ 

ฝายทดน้ำและคันคู 
ลำห้วยสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

3 
ปรับปรุง/ซ่อมแซม คันคลอง
ชลประทาน บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 
4 - บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมูท่ี่ 10 

เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมคันคลอง
ชลประทานให้อยูใ่นสภาพการใชง้านได้
ปกติ 

1. ถมดินซ่อมแซมคัน
คลองฯ ปริมาตรดินถมไม่
กว่า 119 ลบ.ม. 2. ลงหิน
คลุมซ่อมแซม คันคลอง 3 
จุด 3. ปรบัเกรด คัน
คลองยาว 5,000 ม. 

155,900.00     
ร้อยละของพื้นที่คัน
คลองที่สามารถใช้
การได้ปกติ 

ฝายทดน้ำและคันคู 
ลำห้วยสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

4 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมคัน คูลำห้วย 
ฝายทดน้ำที่ชำรุดเสียหาย 
จำนวน 2 จุด (บ้านตำแย หมู่ที่ 
2 และบ้าน โนนเหม่น หมู่ที่ 9) 

เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมคันคูลำห้วย 
ฝายทดน้ำที่ชำรุดเสียหายให้อยูใ่นสภาพ 
การใช้งานได้ปกติ 

ปรับปรุงและซ่อมแซมคัน
คู ลำห้วย ฝายฯ 2 จุด 
ดังนี้ 1. ถมดินซ่อมแซม
คันคู/ฝาย ลำห้วยหนอง
แซง บ้านตำแย หมุ่ที่ 2 
ปริมาตรดินถมไม่น้อย 
กว่า 1,326 ลบ.ม. 2. ถม
ดินเสริมคันคู/ปรบัปรุงลำ
ห้วยเสียว บ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 ฝั่งขาวยาว 400 
ม. 3. ลงหินคลุก ยาว 
100 ม. 

105,100.00     
ร้อยละของพื้นที่คัน
คลองที่สามารถใช้
การได้ปกติ 

ฝายทดน้ำและคันคู 
ลำห้วยสามารถใช้
งานได้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5 
ปรับปรุงดินคันคูหนองโอเลี้ยงสา
ธารณ- ประโยชน์ บ้านชาด หมู่ที่ 
1 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะและสามารถใช้
การได้ตามปกติ 

1. ถมดินคันคูฯ ด้านทิศ
ใต้ ยาว 55 ม. วางท่อ 
3 ท่อน 2. ถมดินเสริม
คันคู ด้านทิศ ตะวันตก 
ยาว 185 ม. 

88,000.00     

ร้อยละของพื้นที่ 
คันคูหนองฯ ที่
สามารถใช้การได้
ปกติ 

คันคูหนองโอเลี้ยง
สามารถใช้การได้
ปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

6 
ปรับปรุงฝายทดน้ำลำห้วยตำแย 
บ้านชาด อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อปรับปรุงฝายทดน้ำลำห้วยตำแยให้
อยู่ในสภาพการใช้งานได้ปกติ 

ปรับปรุงฝายฯ กว้าง 
14 ม. 

226,000.00     
ร้อยละของพื้นที่
ฝายฯ ที่สามารถใช้ 
การได้ปกติ 

ฝายทดน้ำสามารถ
ใช้ การได้ปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

7 
ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน
ท่าหลวง หมูท่ี่ 4 

เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 
จัดระบบกรองน้ำเพื่อให้ประชาชนได้
อุปโภค น้ำที่สะอาด 

1 แห่ง  300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
จำนวนระบบ
ประปาที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

8 
ขยายท่อส่งน้ำประปา หมู่บ้าน
หันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อขยายท่อสง่น้ำประปาหมู่บ้านจาก
ที่ต้ังระบบประปาถึง นายสมบัติ อดใจ 
เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคน้ำที่สะอาด 

200 ม.  100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนระบบ
ประปาที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดสำหรับ
อุปโภค 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

9 
ขุดลอกหนองปู่ตา บ้านชาด หมู่
ที่ 1 

เพื่อขุดลอกหนองปู่ตาสำหรับกักเก็บน้ำ
เพื่อทำระบบประปาหมู่บ้านและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

กว้าง 182 ม. ยาว 126 
ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1 
ม. 

 917,000.00 917,000.00 917,000.00 917,000.00 
จำนวนโครงการที่
ได้ดำเนินการขุด
ลอก 

มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อผลิตน้ำประปา
หมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

10 
ขุดลอกลำห้วยโสกกราว บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง 

ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 18 
ม. ยาว 100 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ช่วงที่ 2 
กว้างเฉลี่ย 15 ม. ยาว 
150 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
ช่วที่ 3 กว้างเฉลีย่ 18 
ม. ยาว 125 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. 
  

 284,000.00 284,000.00 284,000.00 284,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อการเกษตรและ
การอุปโภค บริโภค
ที่เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

11 
ก่อสร้างฝายทดน้ำ คสล.ลำห้วย
แอก หมู่ที่ 4 

เพื่อก่อสร้างฝายทดน้ำ คสล.ข้ามลำห้วย
แอกช่วงบ้านท่าหลวง 

กว้างประมาณ 16 ม.  400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 
จำนวนฝายที่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง 

มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
เพื่อการเกษตร และ
ทางข้ามลำห้วย 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

12 
ชุดลอกอ่างเก็บน้ำ ห้วยตำแย 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ยาว 150 ม. ทิศเหนือ
กว้าง 37 ม. ทศิใต้กว้าง 
62 ม. ลึกเฉลีย่ 2.20 ม. 

 433,243.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับ อุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

13 
ชุดลอกสระหนองประทุม บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

ทิสเหนือ ยาว 100 ม. 
ทิศใต้ ยาว 180 ม. ทิศ
ใต้กว้าง 62 ม. ทศิ
ตะวันออก 120 ม. ทิศ
ตะวันตก 29 ม. ลึก
เฉลี่ย 4 ม. 

 420,955.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับ อุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

14 
ชุดลอกหนองอีสานเขียว บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภค
บริโภคและเพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ 

จุดที่ 1 ทิศใต้ยาว 198 
ม. ลึกเฉลี่ย 5 ม. จุดที่ 
2 ทิศเหนือยาว 183 ม. 
ลึกเฉลี่ย 5 ม. 

 444,703.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ 
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

15 
ชุดลอกลำห้วยม่วงตอนบน (ช่วง
ที่นา นายโภคิน สุทธิสาร) บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้างเฉลี่ย 18 ม. ยาว 
375 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
พร้อมซ่อมแซมคันคูลำ
ห้วย ขนาดกว้าง 7 ม. 
ยาว 47 ม. สูงเฉลีย่ 
1.50 ม. (2 ฝั่ง ลำห้วย) 
พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ 
คสล. 2 จุด 

 215,251.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

16 ชุดลอกหนองฝายทับบา หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ทิศเหนือขนาด 170 ม. 
ทิศใต้ 150 ม. ทศิ
ตะวันออก 80 ม. ทิศ
ตะวันตก 60 ม. ลึก
เฉลี่ย 5 ม. 

 359,990.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

17 
ขุดลอกหนองอีงูบ บ้านหญ้าคา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

ขนาดกว้าง 35 ม. ยาว 
55 ม. ลึกเฉลีย่ 3 ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยคันค ู

 67,416.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

18 
ชุดลอกลำห้วยม่วง (หนองนา
ลาว) บ้านหนองห้าง หมูท่ี่ 8 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

กว้างเฉลี่ย 12 ม. ยาว 
585 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 

 454,411.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

19 
ชุดลอกลำห้วยเสียว บ้านโนน            
เหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1.ขุดลอกลำห้วยอีสาน
เขียว กว้างเฉลีย่ 8 ม. 
ยาว 880 ม. ลึกเฉลีย่ 2 
ม.พร้อมวางท่อ พีวีซี 
16 จุดๆ ละ 2 ท่อน 2.
วางระบายน้ำ คสล. 
ขนาด 0.60 ม.จำนวน 
1 จุด จุดละ 6 ท่อน 3.
วางระบายน้ำ คสล.
ขนาด 1 ม. จำนวน 1 
จุดๆ ละ 24 ท่อน 
  

 329,812.00 330,000.00   ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

20 
ซ่อมแซม/ชุดลอกลำห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง ประชาชนมีน้ำสำหรับการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

1) ถมดินคันคูลำห้วย
แอก (ข้างฝายทดน้ำ) 
จำนวน 3 จุด 2) ขุด
ลอกลำหวยแอก (ฝาย
ชลประทาน) จำนวน 3 
จุด 

 610,000.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

21 
ชุดลอกหนองปู่ตา บ้านชาด หมู่
ที่ 1 

เพื่อขุดลอกหนองปู่ตาสำหรับกักเก็บน้ำ
เพื่อทำระบบประปาหมู่บ้านและแก้ไข
ปัญหาภยัแล้ง 

กว้าง 182 ม. ยาว 126 
ม. ลึกเฉลี่ยจากเดิม 1 
ม. 

 917,000.00    
จำนวนโครงการที่
ได้ดำเนินการขุด
ลอก 

มีแหล่งกักเก็บน้ำ
เพื่อผลิตน้ำประปา
หมู่บ้านอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

22 
วางท่อผันน้ำจากคลอง
ชลประทาน-หนองแวง บ้านทบั
บา หมู่ที่ 3 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำอุปโภค 
บริโภคและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

วางท่อพีวีซีขนาด 8" 
เพื่อผัน น้ำจากคลอง
ชลประทาน- หนองแวง 
(บ้านทับบา) ยาว 240 
ม. 

 195,588.00    ร้อยละของพื้นที่กัก
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ปรtชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคได้
โดยสะดวก 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

23 
ขุดลอกสระน้ำโนนหญ้าคา หมู่ที่ 
5 

เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำและแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคและ
ปัญหาภยัแล้ง 

จำนวน 1 แห่ง   520,000.00 520,000.00 520,000.00 
ร้อยละของพื้นที่กับ
เก็บน้ำที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ำเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
อย่างเพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

24 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบ
เปิด บ้านชาด หมู่ที่ 1 บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม 
และปัญหาน้ำเค็มและน้ำสกปรก 

ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้
ดินแบบเปิด จำนวน 2 
แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

  500,000.00   

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
การดำเนิน
โครงการ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชใ้นช่วง
หน้าแล้ง และใน
คราวจำเป็น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

25 
โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบ
ปิด บ้านชาด หมู่ที่ 1 บ้านชาด
อำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาน้ำท่วม 
และปัญหาน้ำเค็มและน้ำสกปรก 

ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน
แบบปิด จำนวน 2 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

  500,000.00   
ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อ
การดำเนินโครงการ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับใชใ้นช่วง
หน้าแล้งและใน
คราวจำเป็น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

26 
ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยม่วง 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ก่อสร้างฝายทดน้ำลำ
ห้วยม่วง จำนวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

  400,000.00   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง 
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

27 
ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยอีสาน
เขียว บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วย 
อีสานเขียว จำนวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

  450,000.00   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

28 
ขุดลอกอ่างเก็บน้ำชลประทาน 
บ้านชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ก่อสร้างฝายทดน้ำห้วย
อีสานเขียว จำนวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

  450,000.00   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

29 
ขุดลอกลำห้วยแอก บ้านหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ขุดลอกลำห้วยแอก 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

  490,000.00   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

30 
ขุดลอกหนองนกแซว บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ขุดลอกหนองนกแซว 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

  300,000.00   ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

31 
วางท่อส่งน้ำชลประทานจาก
ชลประทาน-ห้วยตำแย ตอนล่าง 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตร
ได้โดยสะดวกและเพียงพอ 

วางท่อส่งน้ำ
ชลประทานจาก 
ชลประทาน-ห้วยตำแย
ตอนล่าง บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 จำนวน 
1 แห่ง ระยะทาง 
1,000 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
เมืองพล กำหนด 

  200,000.00 200,000.00 200,000.00 

ร้อยละที่ลดลงของ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาการใช้น้ำ
เพื่อการเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและเพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

32 

วางท่อผันน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่
ต่อเน่ือง บ้านหันใหญ่ หมู่ที่ 6 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 บ้าน
โนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อทำการเกษตร
ได้โดยสะดวกและเพียงพอ 

วางท่อผันน้ำเพื่อ
การเกษตร พื้นที่คาบ
เก่ียวและต่อเน่ือง บ้าน
หันใหญ่ หมูท่ี่ 6 บ้าน
โนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
และบ้านโนนเหม่น หมู่
ที่ 9 (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด 

  300,000.00   

ร้อยละที่ลดลงของ
เกษตรกรที่ประสบ
ปัญหาการใช้น้ำ
เพื่อการเกษตร 

เกษตรกรมีน้ำเพื่อ
การเกษตรอย่าง
สะดวกและเพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

33 
ขุดลอกหนองสระพัง บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ขปัญหาภยั
แล้ง 

ขุดลอกหนองสระพัง 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 
จำนวน 1 แห่ง ขนาด
กว้าง 4 ม. ยาว 48 ม. 
ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา  



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

34 
ปรับปรุงฝายทดน้ำลำห้วยน้อย 
บ้านโนนเหลื่อม หมู่ที่ 7 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ขปัญหาภยั
แล้ง 

ปรับปรุงฝายทดน้ำ ลำ
ห้วยน้อย บ้านโนน
เหลื่อม หมู่ที่ 7 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

   300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

35 
ขุดลอกหนองระนาม บ้านโนนเห
ม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ขปัญหาภยั
แล้ง 

ขุดลอกหนองระนาม 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

   300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

36 
ขุดลอกลำห้วยน้อยตอนล่าง 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ขปัญหาภยั
แล้ง 

ขุดลอกหนองระนาม 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

   300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

37 
ขุดลอกลำห้วยเหมืองตอนบน 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ขปัญหาภยั
แล้ง 

ขุดลอกลำห้วยเหมือง
ตอนบน บ้านโนนเหม่น 
หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

38 

วางท่อผันน้ำเพื่อการเกษตร
ต่อเน่ืองและคาบเก่ียวพื้นที่บ้าน
หันใหญ่ หมูท่ี่ 6 - โนนเหม่น หมู่
ที่ 9 (บ้านหันใหญแ่ม่เอีย หมู่ที่ 
10) 

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเกษตรได้
โดยสะดวกมากขึ้น 

วางท่อผันน้ำเพื่อ
การเกษตร บ้านหัน
ใหญ่ หมู่ที่ 6 ต่อเน่ือง
และคาบเก่ียวพื้นที่บ้าน
โนนเหม่น หมู่ที่ 9 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

   200,000.00  

ร้อยละของ
ครัวเรือนเกษตรกร
ที่สามารถทำการ 
เกษตรได้ดีขึ้น 

เกษตรมีน้ำเพื่อ
การเกษตรที่สะดวก
มากขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

39 
ขุดลอกหนองหว้า บ้านหันใหญ่
แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ขุดลอกลำห้วยหนอง
หว้า บ้านหันใหญ่แม่
เอีย หมู่ที่ 10 ขนาด
กว้าง 48 ม. ยาว 148 
ม. (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

   300,000.00  ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

40 
ขุดลอกหนองพุก บ้านหนองห้าง 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ขุดลอกหนองพุก บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 8 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

    300,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

41 
ปรับปรุงคันคูลำห้วยม่วง บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ปรับปรุงคันคูลำห้วย
ม่วง บ้านหนองห้าง หมู่
ที่ 8 จำนวน 1 แหง่ 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

    300,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หน่วยงานรับผิดชอบ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

42 
ก่อสร้างฝายทดน้ำลำห้วยแอก 
บ้านโนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภคเพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง 

ก่อสร้างฝายทดน้ำลำ
ห้วยแอก จำนวน 1 
แห่ง (รายละเอียดตาม
แบบแปลน อบต.เมือง
พล กำหนด) 

    450,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

43 
ขุดลอกหนองโสกยาว บ้าหันใหญ่ 
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้หมู่บ้านมแีหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค 
บริโภค เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหา ภัย
แล้ง 

ขุดลอกหนองโสกยาว 
บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

    300,000.00 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของพื้นที่กักเก็บน้ำ 

ประชาชนมีน้ำ
สำหรับอุปโภค 
บริโภค และเพื่อ
การเกษตรได้อย่าง
เพียงพอ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กองโยธา, 
กองประปา 

 

ยุทธศาสตร์ : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
พัฒนาบรรจุภัณฑ์หรือแปรรูป
ผลิตภัณฑ ์

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ตำบลเมืองพล 

2 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์ 

กลุ่มมีบรรจุภัณฑ์ 
ทันสมัย สวยงาม 
สามารถแข่งขันได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

2 
ส่งเสริมการทำไม้กวาดดอกหญ้า
เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ 

เพื่อส่งเสริมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า
เพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้ 

2 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมการทำ
ไม้กวาด 

ประชาชนมีกิจกรรม
ทำร่วมกัน ใช้เวลา
ว่างเพิ่มรายได้ 
สามารถแข่งขันได้ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, สำนักงาน
ปลัด อบต. 

3 
พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
ตำบลเมืองพล 

เพื่อประกวดผลิตภัณฑ์ในตำบลเมืองพล
คัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP ตำบล 
เมืองพล และส่งเสริมปัจจัยการผลิต 
เป็นขวัญกำลังใจต่อกลุ่ม 

จำนวน 3 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริม 

สินค้า OTOP 
ตำบลมีความโดด
เด่น สามารถ
แข่งขันในตลาดได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

4 
การสร้างอาชีพสร้าง รายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อส่งเสริมประชาชนสร้างอาชีพสร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

1 กลุ่ม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ 

ประชาชนมี
กิจกรรมทำร่วมกัน 
ใช้เวลาว่างเพิ่ม
รายได้ สามารถ
แข่งขันได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
การพัฒนาศักยภาพสตรีตำบล
เมืองพล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลเมืองพล 
ร้อยมาลาและจัดดอกไม้ในพิธีการต่างๆ 

1 กลุ่ม 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

กลุ่มสตรีมีกิจกรรม
ทำร่วมกัน ใช้เวลา
ว่างเพิ่มรายได้ 
สามารถแข่งขันได้ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

      
 
แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
พัฒนาศักยภาพกลุ่มเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อให้ประชาชนยึดหลักความพอดี มี
เหตุผล พอประมาณ มีความ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
สุจริต 

1 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การส่งเสริมการ
เรียนรู้ชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ในเบื้องต้น 
กลุ่มประชาชนสร้าง
ความเจริญให้กับ
ครอบครัว กลุ่ม 
ประชาชนสามารถ
ช่วยเหลือสังคม 
ชุมชน 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพศูนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.
เมืองพล 

เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้การ
ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ฐานการ
เลี้ยงไก่ ฐานการเพาะปลูกมะนาว ฐาน
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

1 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนฐานการ
เรียนรู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน 

ประชาชนที่เข้ามา 
เรียนรู้ในฐานต่างๆ 
มีความรู้ สามารถ
นำไปประกอบเป็น
อาชีพเลี้ยงตนเอง
และครอบครัวได ้

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3 
อบรมการทำปุ๋ยหมัก หรือทำปุย๋
ชีวภาพ 

เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ืองการทำปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยหมักชีวภาพแก่เกษตรกรในเขต
ตำบล 

1 กลุ่ม 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 

จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การอบรมทำปุ๋ย
หมักและทำปุ๋ย
ชีวภาพ 

เกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้
การทำปุ๋ยหมั้กและ
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
อบรมการทำปุ๋ยหมักปลอดภัย
จากสารพิษ 

เพื่ออบรมให้ความรู้เร่ืองการปลูกผัก
ปลอดสารพิษแก่เกษตราในเขตตำบล 

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การอบรมการปลูก
ผักปลอดภัยจาก
สารพิษ 

เกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้
การปลูกผัก
ปลอดภัยจาก
สารพิษ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 อบรมการปลูกมะนาว 
เพื่ออบรมเกษตรกรให้มีความรู้การปลูก
มะนาวเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรตำบล
เมืองพล 

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนกลุ่มที่ได้รับ
การอบรมการปลูก
มะนาว 

เกษตรกรที่ผ่าน
การอบรมมีความรู้
การปลูกมะนาว 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 
สร้างสัมมาชีพต้นแบบด้าน
เกษตรกร 

เพื่อสำรวจเกษตรกรที่ประสบ
ความสำเร็จในการผลิตทางการเกษตร
และส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนกลุ่ม
เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

เกษตรกรได้รับการ
เชิดชูเกียรติและ
สร้างขวัญกำลังใจ
ทำงานประกอบ
อาชีพ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

7 
โครงการแปลงสาธิตการเกษตร 
บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 

เพื่อจัดให้มีแปลงสาธิตการเกษตรเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร 

จำนวน 1 แห่ง   50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่เข้าร่วม
โครงการ 

มีแปลงสาธิต
การเกษตรเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้าน
การเกษตรแก่
ประชาชนในพื้นที่ 

สำนักปลัด อบจ., สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

8 
โครงการส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

เพื่อสำรวจสภาพภูมิประเทศของตำบล
เมืองพล การเจาะสำรวจชั้นดิน กำหนด 
จุดระบบการเติมน้ำลงดินในแผนที่
ตำบล การออกแบบธนาคารน้ำใต้ดิน 

ตำบลเมืองพล จำนวน 1 
คร้ัง 

  50,000.00 50,000.00 50,000.00 
ร้อยละของจำนวน
พื้นที่เป้าหมายที่
ได้รับการสำรวจ 

ตำบลเมืองพลมี
แผนที่ตำบล 
ออกแบบธนาคาร
น้ำใต้ดิน 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

 



 
ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพือ่การพฒันาอยา่งยั่งยืน 
     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่
ต้น ทาง 

เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอยแก่
ชุมชน 

ปีละ 2 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 

กลุ่มเป้าหมายมี
การคัดแยก
ประเภทขยะไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีความรู้
และทักษะ 
สามารถคัดแยก
ขยะและจัดการ
ขยะได้อย่าง
เหมาะสม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 ถนนปลอดถังขยะ 
เพื่อจัดที่วางขยะเป็นจุดตามสถานที่
เหมาะสม 

3 หมู่บ้าน 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่ได้
จัดจุดวางถังขยะ 

ถนนภายในหมู่บ้าน
น่ามองและปลอด
ถังขยะ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 

อุดหนุนเทศบาลเมือง เมืองพล
ตามโครงการกำจัดขยะมูลฝอย
หรือเป็นค่าธรรมเนียมการกำจัด
ขยะมูลฝอย 

เพื่อเป็นค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยของ
เทศบาลเมืองเมืองพล 

1 คร้ัง 200,000.00 200,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 

จำนวนคร้ังที่ได้
อุดหนุนเงิน
งบประมาณ /
ค่าธรรมเนียม 

ขยะมูลฝอยของ
ตำบลเมืองพลได้
ถูกกำจัดอย่างถุกห
ลักวิชาการ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.จุดที่ 1 
ถนนกลางบ้าน จากทิศเหนือถึงทิศใต้ 
บ้านตำแย จุดที่ 2 จากศาลาประชาคม
ไปทางทศิตะวันตก จุดที่ 3 จากบ้าน
หมายถงึหน้าโรงงาน จุดที่ 4 จากบ้าน
นายสุรพล ปลัดกอง ถึงบ้านนายเอ็ด ภู่
กลาง 

ระยะทาง 100 ม. 60 ม. 
75 ม. 60 ม. ตามลำดับ 

295,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 295,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

5 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หันใหญ่ หมูท่ี่ 6 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำคสล.จากนาย
ทองพูล นิยมพล ถึงบ้านนางหลอด 
จันทร์ลี 

ระยะทาง 280 ม. 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 280,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

6 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จาก
บ้านนายอุนุรักษ์ถึงลำห้วยแอก 

ระยะทาง 114 ม. 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 114,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

7 
ซ่อมแซมร่องระบายน้ำ คสล.
ภายในตำบล เมืองพล 

เพื่อซ่อมแซมร่องระบายน้ำที่ชำรุดให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

11 หมู่บ้าน 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

8 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ชาด หมู่ที่ 1 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จุดที่ 1 
บ้านนางสุระ โคตรประทุม จุดที่ 2 บ้าน 
นายสุข ศรีบูลา ถึงบา้น นายสมจิตร 
สิงห์เดช จุดที่ 3 จากบ้าน น.ส.อรัญญา 
ชัยพระอินทร์ ถึงบ้านนายอ้ม มืดอินทร์ 

ระยะทาง 100 ม. 50 ม. 
50 ม. ตามลำดับ 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

9 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ตำแย หมู่ที่ 2 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.หน้าวัด
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 207 

ระยะทาง 270 ม. 220,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 270,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

10 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ทับบา หมูท่ี่ 3 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จาก
ร้านค้าชุมชน ถึงลำห้วยหนองแซง 

ระยะทาง 200 ม.  200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ 
ม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

11 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ท่าหลวง หมูท่ี่ 4 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จุดที่ 1 
ซอยบ้านนายทวี ต่ำใต้ จุดที่ 2 ข้าง
ปั๊มน้ำมัน ปตท. จุดที่ 3 จากโนนหญ้า 
ถึงห้วยอีสานเขยีว จุดที่ 4 คุ้มมิตรภาพ 

ระยะทาง 29 ม. 153 ม. 
60 ม. 150 ม. ตามลำดับ 

 242,000.00 242,000.00 242,000.00 242,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

12 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หญ้าคา หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จาก
ศูนย์สาธิตการตลาด ถึงศูนย์ลูกรัก 

ระยะทาง 700 ม.  700,000.00 700,000.00 700,000.00 700,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

13 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หญ้าคา หมู่ที่ 5 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จาก
บ้าน นายสุข ถงึบ้านนายหนูเกตุ 

ระยะทาง 254 ม.  254,000.00 254,000.00 254,000.00 254,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

14 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 8 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จาก
รอบหมู่บ้าน ถึงหนองพุก 

ระยะทาง 290 ม.  290,000.00 290,000.00 290,000.00 290,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

15 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
โนนเหม่น หมู่ที่ 9 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จาก
บ้าน นายสุทิน อุดม ถึงสามแยกทิศใต้ 

ระยะทาง 300 ม.  300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

16 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
หันใหญ่ แม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.จาก
บ้าน นายธนา โนบรรเทา ถึง ศาลา
ทางเข้า หมูบ่้าน 

ระยะทาง 140 ม.  140,000.00 140,000.00 140,000.00 140,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

17 
ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้าน
ชาดอำนวย หมู่ที่ 11 

เพื่อก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. จาก 
นายหมาย ถึงบ้าน ผอ.ทรงศักด์ิ 

ระยะทาง 500 ม.  500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนร่องระบาย
น้ำที่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ำ
ได้อย่างสะดวกและ
ไม่มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

18 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานและ สิง่แวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ดีใน
เขตพื้นที่ ลดภาวะโลกร้อน 

พื้นที่ตำบลเมืองพล   80,000.00 80,000.00 80,000.00 

ร้อยละของ
ครัวเรือนของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีใน
พื้นที่อย่างมีทิศทาง
และเป็นรูปธรรม 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

19 

โครงการปรับปรุงที่
สาธารณประโยชน์เป็น
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลฯ 

เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่
ดีของประชาชน 

บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 
จำนวน 1 แห่ง 

  100,000.00 100,000.00 100,000.00 

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนที่มีต่อ
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายและจิตใจที่
ดี 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

20 
ก่อสร้างร่องระบาย น้ำ คสล. 
สายบ้าน นางสำลี แก่นแก้ว ถึง
บ้านนายอาทร บ้านตำแย หมู่ที2่ 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำได้
โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/แหล่ง 
เพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านตำแย หมู่ที่ 2 
จำนวน 1 แห่ง 

 
 
 
 
 
  

 500,000.00   

ร้อยละของ 
ครัวเรือนที่ประสบ 
ปัญหาการระบาย 
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

21 
ก่อสร้างร่องระบาย น้ำ คสล. 
สายบ้าน พ่อหนู หลวงพิบูลย์ - 
นายสายันต์ บ้านตำแย หมูท่ี่ 2 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/
แหล่ง เพาะพันธ์เชื้อโรค 

บ้านตำแย หมู่ที่ 2 
จำนวน 1 แห่ง 

  500,000.00   

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบาย
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

22 

วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อ
พัก จากบ้าน นางรำไพ-ลำห้วย
แอก บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 
10 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/
แหล่ง เพาะพันธ์เชื้อโรค 

บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 
10 ระยะทาง 200 ม. 
จำนวน 1 แห่ง 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

  400,000.00   

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบาย
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

23 
ก่อสร้างรางระบาย น้ำพร้อม
ถนน คสล. บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 
4. 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/
แหล่ง เพาะพันธ์เชื้อโรค 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมถนน คสล. บ้านท่า
หลวง หมู่ที่ 4 ดังน้ี จุดที่ 
1 คุ้มน้อย กว้าง 2 ม. ยาว 
200 ม. จุดที่ 2 คุ้มใหญ่ 
กว้าง 3 ม. ยาว 80 ม. จุด
ที่ 3 สายข้างปั๊ม ปตท. 
กว้าง 4 ม. ยาว 105 ม. 

  360,000.00 360,000.00  

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบาย
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

24 

ก่อสร้างทางระบายน้ำจากบ้าน 
นางพวงบุญ นากืก ถึงสระน้ำ
สาธารณประโยชน์ บ้านทับบา 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านทับบา หมูท่ี่ 3 
จำนวน 1 แห่ง 

   300,000.00  

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบายที่
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

25 
วางท่อระบายน้ำคุ้มหนองแวง 
จาก บ้านนางแดง-นายดำ บ้าน
ท่าหลวง หมทูี่ 4 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 
จำนวน 1 แห่ง 

 
 
 
 
  

  300,000.00  

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบายที่
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

26 
ก่อสร้างทางระบาย น้ำจากหน้า
บ้าน ผช.ศิริชยั-บ้าน นางหลอด 
จันทาสี บ้านหันใหญ่ หมูที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านหันใหญ่ หมูท่ี่ 6 
จำนวน 1 แห่ง 

   500,000.00 500,000.00 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบายที่
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

27 
ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้าน
นายธนา โนบรรเทา-นางน้อย ใส
บัน บ้านหันใหญแ่ม่เอีย หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านหันใหญ่แม่เอีย หมู่ที่ 
10 จำนวน 1 แหง่ 
ระยะทาง 120 ม. 
(รายละเอียดตามแบบ
แปลน อบต.เมืองพล 
กำหนด) 

    400,000.00 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบายที่
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

28 

ก่อสร้างร่องระบาย น้ำ (วางท่อ
คร่ึง) 1. สี่แยกบ้าน อ.สุพัตรา - 
บ้าน อ.ไมล์ พานนนท์ 2. สีแ่ยก
บ้าน นางเสงี่ยม แก้ว ทองดี-บ้าน 
อ.ไมล์ 3. สีแ่ยกบ้านนาง เสงี่ยม 
แก้วทองดี- บ้าน อ.แก้วกาญจน์ 
ฤทธิ์ค่อม บ้านหญ้าคา หมูที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนสามารถระบายน้ำเสีย
ได้โดยสะดวกและป้องกันน้ำท่วมขัง/ 
แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค 

บ้านหญ้าคา หมูท่ี่ 5 
จำนวน 3 แห่ง แห่งที่ 1 
ระยะทาง 200 ม. แห่งที่ 
2 ระยะทาง 200 ม. แหง่
ที่ 3 จำนวน 2 ข้าง ข้าง
ละ 150 ม. (รายละเอียด
ตามแบบแปลน อบต.
เมืองพล กำหนด) 

    350,000.00 

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ประสบ
ปัญหาการระบายที่
น้ำที่ลดลง 

ประชาชนสามารถ
ระบายน้ำเสียได้
โดยสะดวกและไม่
มีน้ำท่วมขัง 

สำนัก/กองช่าง, สำนัก
ช่าง, กองโยธา, กอง
ประปา 

     
  



 แผนงาน : แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
ดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ใน
เขตพื้นที่ตำบลเมืองพล 

เพื่อดูแลรักษา หรือฟื้นฟูป่าที่
สาธารณประโยชน์ ป้องกันการบุกรุก
ที่ดิน ที่สาธารณะ ถนนสาธารณะฯ 

พื้นที่สาธารณประโยชน์ใน
พื้นที่ตำบลมืองพล 

30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จำนวนที่
สาธารณประโยชน์
ที่ได้รับการดูแล
รักษา 

ที่
สาธารณประโยชน์
ได้รับการดูแลรักษา 
ลดปัญหากรณี
พิพาท 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

2 
โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ
ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 

เพื่อสนับสนุนปราชนทุกภาคส่วนปลูก
ต้นไม้ฟื้นฟูป่าในที่สาธารณะและ
เพื่อพืนที่ สี่เขียว ลดปัญหาภาวะโลก
ร้อน 

4 คร้ัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนต้นไม้ที่
ปลูกในพื้นที่
สาธารณะฯ 

มีการปลูกต้นไม้ใน
พื้นที่สาธาณะฯ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

3 
ปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณ อบต.
เมืองพล 

เพิ้อปรับปรุงภูมิทศํน์ อบต.เมืองพล ให้
เกิดความร่มรืนสวยงาม เป็นระเบียบ 

1 คร้ัง 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนพื้นที่ที่ได้
ปรับปรุงภูมิทศัน์ 
อบต.เมืองพล 

อบต.เมืองพลมีภูมิ
ทัศน์ที่ร่มร่ืน 
สวยงามเป็น
ระเบียบ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

4 
ส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวใน
พื้นที่ตำบลเมืองพล 

เพื่ออบรม ส่งเสริมสนับสนุนประชาชน
ไถกลบตอซังข้าว ลดการเผาตอซังข้าว
และการ เกิดอัคคีภัย 

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ส่งเสริมสนับสนุน
การไถกลบตอซัง 

ลดปัญหาภาวะ
มลพิษ และการเกิด
อัคคีภยัในพื้นที ่

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

5 
ส่งเสริมประชาชนปรับปรุงบำรุง
ดินด้วยปุ๋ยพืชสด 

เพื่ออบรมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน
ปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพชืสด ลดการ
พึ่ง พาปุย๋เคม ี

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จำนวนคร้ังที่ได้
ส่งเสริมประชาชน
ปรับปรุงบำรุงดิน
ด้วยปุ๋ยพืชสด 

ประชาชนได้
ปรับปรุงบำรุงที่ดิน
เพื่อการเกษตรให้
อุดมสมบูรณ์ ลด
ต้นทุนการผลิต 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

6 
ส่งเสริมประชาชนทำและใช้ปุย๋
หมักชีวภาพบำรุงที่ดินเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมประชาชนทำและใช้ปุย๋
หมักชีวภาพบำรุงดินเพื่อการเกษตร 
ลดต้นทุน การผลิต 

1 กลุ่ม 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 

จำนวนคร้ังที่ได้
ส่งเสริมประชาชน
ทำและใช้ปุย๋หมัก
ชีวภาพ 

ประชาชนได้
ปรับปรุงบำรุงที่ดิน
เพื่อการเกษตรให้
อุดมสมบูรณ์ ลด
ต้นทุนการผลิต 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

7 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดำริ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความ
เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของ
พันธุกรรม พืชต่างๆ 

1 กลุ่ม   50,000.00 50,000.00 50,000.00 

จำนวนคร้ังที่ได้
ส่งเสริมประชาชน
ทำและใช้ปุย๋หมัก
ชีวภาพ 

ประชาชนได้
ปรับปรุงบำรุงที่ดิน
เพื่อการเกษตรให้
อุดมสมบูรณ์ ลด
ต้นทุนการผลิต 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด อบต. 

 
ยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     แผนงาน : แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น 

1.เพื่อจัดอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรอปท. 2. เพื่อจัดส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติหน้าที ่

คณะผู้บริหาร พนักงาน 
อบต. พนักงานจ้าง สมาชิก
สภา อบต. และผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 
จำนวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

บุคลากรท้องถิ่นมี
ความรู้
ความสามารถ
เพิ่มขึ้น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ อบต. 
เมืองพล 

1. เพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ฐานข้อมูล 2. เพื่อพัฒนาระบบ
เว็บไซต์ของ อบต.ให้เป็นปัจจบุัน 3. 
เพื่อเช่าพื้นเว็บไซต์ 

1 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวนงบประมาณ
ที่ดำเนินการ 

สามารถสืบค้นและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมุล
ข่าวสารของ อบต.ได้
อย่างรวดเร็ว 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

3 
ปรับปรุงหรือจัดทำโปรแกรม
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
อบต.เมืองพล 

เพื่อปรับปรุงระบบข้อมูลแผนทีภ่าษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

ปีละ 1 คร้ัง 30,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 170,000.00 
ร้อยละที่ลดลงของ
ความคลาดเคลื่อน
ของข้อมูล 

อบต.มีระบบข้อมูล
แผนที่ภาษีและ
ทรัพย์สินที่เป็น
ปัจจุบัน 

สำนัก/กองคลัง 

4 
การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม โครงการของ อบต.
เมืองพล 

เพื่อจัดทำป้าย เอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อ
ต่างๆ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
โครงการ งานของ อบต.เมืองพล 

365 วัน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนงบประมาณ
ที่ได้ดำเนินการ 

ประชาชนรบัทราบถึง
ข่าวสารการ
ประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม โครงการ/
งานของ อบต. 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด 
ผลท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

5 
อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนตาม
อำนาจหน้าที่ระดับอำเภอ 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
ระดับอำเภอ ให้บรรลุภารกิจฯ 

ปีละ 1 คร้ัง  30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
สนับสนุน
งบประมาณฯ 

การดำเนินงานของ
ศูนย์ฯ บรรลุผล
สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

6 
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) 

เพื่อจัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินที่
ทันสมัยและบริการประชาชนในคราว
เจ็บป่วยฉุกเฉิน ได้ทันท่วงท ี

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถ
กระบะ) จำนวน 1 คัน 

  1,000,000.00   
จำนวนรถฯ ที่ได้
ดำเนินการจัดหา
ตามเป้าหมาย 

อบต.เมืองพลมี
รถพยาบาลกู้ชีพที่
ทันสมัยในการ
บริการประชาชนได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

7 ปรับปรุง/ดัดแปลง รถยนต์กู้ชีพ 
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
หลากหลายมากขึ้น 

จำนวน 1 คร้ัง 1 คัน   200,000.00   
จำนวนคร้ังที่ได้
ดำเนินการตาม
เป้าหมาย 

อบต.มีรถยนต์ที่
เหมาะสมสำหรับ
การดำเนินภารกิจ
มากขึ้น 

สำนัก/กอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

8 
จัดซื้อลำโพงและเคร่ืองเสียง
พร้อม อุปกรณ์ 

เพื่อประกอบการดำเนินงานโครงการ/
กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ลำโพงและเคร่ืองเสียงพร้อม 
อุปกรณ์ รวม 1 ชุด 

  100,000.00   จำนวนครุภัณฑ์ที่มี
ตามเป้าหมาย 

การดำเนิน
โครงการ/ กิจกรรม 
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

9 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ฯลฯ 

คณะกรรมการที่ได้รับการ
แต่งต้ัง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 

ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การแต่งต้ังต่อ
โครงการฯ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมเป็นกรรมการ
ในการดำเนินงาน
ของ อบต. 

สำนัก/กองคลัง 

10 
การเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น อบต.เมือง
พล 

เพื่อดำเนินการจัดการเลือกต้ังสมาชิก
สภา อบต.เมืองพลและผู้บริหาร อบต. 
เมืองพล ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย คำสั่งที่เก่ียวข้อง 

1 คร้ัง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนคร้ังที่มีการ
การเลือกต้ัง 

ได้ดำเนินการ
จัดการเลือกต้ังๆ 
ตามที่ระเบียบและ
กฎหมายกำหนด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนักปลัดเทศบาล
, สำนักงานปลัด 
อบต. 

   



     แผนงาน : แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 ก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.เมืองพล 
เพื่อบริการที่จอดรถประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

อาคาร กว้าง 4 ม. ยาว 16 
ม. 

320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 320,000.00 
จำนวนโรงจอดรถที่
ดำเนินการ 

มีที่จอดรถเพียงพอ
ต่อการบริการ
ประชาชน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

2 
ปรับปรุงหรือซ่อมแซม อาคาร 
สำนักงานหรืออาคารอ่ืนๆ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สำนักงานหรืออาคารอ่ืนๆ ให้มีความ
เหมาะสม สะดวก และเป้นระเบียบ
เรียบร้อย และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การใช้งาน 

อาคาร/สำนักงาน ที่ชำรุด 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนอาคารใน
การดำเนินการ 

อาคาร/สำนักงาน 
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

3 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ 
เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ให้อ
ยูในสภาพดีและพร้อมใช้งาน 

ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด 5 x 
32 ม. จำนวน 1 คร้ง 

 600,000.00 600,000.00   
ร้อยละของอาคาร 
อบต.ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

อาคารอเนกประสงค์
มีสภาพที่ดีและ
พร้อมต่อการใช้งาน 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

     แผนงาน : แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

1 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล 

เพื่อจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล 
การทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนชุมชน แผนพัฒนาหมูบ่้าน/ตำบล 

11 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนหมู่บ้านที่
จัดประชุม
ประชาคม 

มีแผนพัฒนาในทุก
ระดับเพื่อเป็นกรอบ
และเคร่ืองมือในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

2 อบต.สัญจรพบประชาชน 

1.เพื่อใหบ้ริการ/งานในหน้าที่ของ 
อบต.และประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการต่างๆ 2.เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 3.เพื่อรณรงค์
ทำความสะอาดหมู่บ้าน 

11 หมู่บ้าน 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
ดำเนินกิจกรรม 

ประชาชนได้รับ 
บริการถึงหมู่บ้านมี
ส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นและร่วม
กิจกรรมรณรงค์ทำ
ความสะอาด 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

3 

ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะ
กรรมศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตำบลเมือง
พล 

1.เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม
ของคณะกรรมการ 2. เพื่อจัด
การศึกษาดูงานของคณะกรรมการ 

ปีละ 1 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
จำนวน
คณะกรรมการที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ดำเนินกิจกรรมของ
ศูนย์ฯ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

4 
การพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำ
กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่
ตำบลเมืองพล 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำแกนนำกลุ่ม 
หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ตำบลเมือง
พล เพื่อ เป็นภาคีเครือข่ายการพัฒนา
ตำบลฯ 

ปีละ 1 คร้ัง 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 
จำนวนโครงการที่
ได้ดำเนินการ 

ผู้นำแก่นนำกลุ่ม
ต่างๆ หน่วยงานใน
พื้นที่ได้ รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
พร้อมเป็นภาคี
เครือข่ายการพัฒนา 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

5 
อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับ
อำเภอ 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารระดับอำเภอ 

ปีละ 1 คร้ัง 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 
จำนวนคร้ังที่ได้
สนับสนุนฯ 

เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ดำเนินกิจกรรของ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระดับอำเภอ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

6 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติใน
โอกาสสำคัญของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาส
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
สถาบัน พระมหากษัตริย์ 

จำนวน 6 คร้ัง 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
จำนวนคร้ังได้จัด
กิจกรรม 

ประชาชนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

7 
ก่อสร้างร้ัวรอบ อบต. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ำ 

เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
เด็กเล็กฯ และป้องกันการบุกรุกพื้นที่ 
อบต.มีแนวเขตที่ชัดเจน 

ทิศเหนือ ศพด.ยาว 62 ม. 
จำนวน 1 คร้ัง ทิศใต้อาคาร
อเนกประสงค์ ยาว 80 ม. 
จำนวน 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 
  

450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 
ร้อยละของพื้นที่ร้ัว 
อบต.ที่เพิ่มขึ้น 

เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย/สวัสดิภาพ 
และอบต.มีแนวเขตที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณ 

ตัวชี้วัด ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

8 ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กฯ เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัย/ความสะดวกและ
สวัสดิภาพ ที่ดีต่อเด็กเล็กและความ
เป็นอยู่ที่ดีในศูนย์ฯ 

ปรับปรุงศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
ฯ อบต.เมืองพล ดังน้ี 1.ต่อ
เติมอาคารศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็ก จำนวน 1 คร้ัง 2.
ก่อสร้างห้องน้ำ 1 แหง่ 3.
ปรับปรุงอาคาร ศพด. (หลงั
เก่า) จำนวน 1 คร้ัง 

 840,000.00 840,000.00 840,000.00 840,000.00 

ร้อยละความ พึง
พอใจของ
ผู้ปกครองเด็กที่มี
ความพอใจต่อการ
ดำเนิน โครงการฯ 

เด็กเล็กมีสวัสดิภาพ/
ความปลอดภัยและ
ความเป็นอยู่ที่ดี 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

9 
ก่อสร้างห้องน้ำคนพิการและ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่ออำนวยความสะดวกและสวัสดิ
ภาพที่ดีแก่คนพิการและผู้สูงอาย ุ

1 หลัง  340,000.00 340,000.00   
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

ผุ้สูงอายุ/คนพิการ 
ได้รับการบริการที่ดี 

สำนัก/กองช่าง, 
สำนักช่าง, กอง
โยธา, กองประปา 

10 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา
ดูงาน 

เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมและและ
ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ การ
แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อ
นำมาประยุกต์ใช้พัฒนาท้องถิ่นฯ และ
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง /ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม 

ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำ
ชุมชน แกนนำกลุ่ม กลุ่ม/
ตัวแทนผู้สูงอายุ หน่วยงาน
ต่างๆ สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ตำบล ลูกจ้างและผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้อง จำนวน 1 คร้ัง 

  600,000.00 600,000.00 600,000.00 
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดการประยุกต์ การ
พัฒนาด้านต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ก่อให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชนใน พื้น
ที่ฯ 

สำนักปลัด อบจ., 
สำนัก
ปลัดเทศบาล, 
สำนักงานปลัด 
อบต. 

 


