
แบบ ผ.๐๒

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑ ด้านการบริหารท่ัวไป
แผนงาน  บริหารท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด เพ่ือให้บุคคลากรของ ด าเนินการจัดกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนกิจกรรม บุคคลากรของ ส านักปลัด

กิจกรรมท่ีเป็นวันส าคัญของ หน่วยงานได้ตระหนัก ท่ีเป็นวันส าคัญต่างๆ ท่ีได้ด าเนินการ หน่วยงานได้ตระ
ทางราชการ ถึงความส าคัญในโอกาส ของทางราชการและ หนักถึงความส า

ต่าง ๆและส่งเสริมให้ วันส าคัญท่ีมีข้ึนตาม คัญของวันส าคัญ
ประชาชนได้มีส่วนร่วม นโยบายรัฐบาล ต่าง ๆ และประ
ในกิจกรรมท่ีส าคัญ อ าเภอและจังหวัด ชาชนได้มีส่วน

ร่วมในวันส าคัญ

๔๓
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )
องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาล   อ าเภอเต่างอย  จังหวัดสกลนคร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการรับเสด็จ - ส่งเสด็จ เพ่ือให้ประชาชนได้ ด าเนินการจัดหาวัสดุ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนได้ ส านักปลัด

แสดงออกถึงความจงรัก อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม แสดงออกถึง
ภักดีต่อสถาบันพระมหา ประดับตกแต่งสถานท่ี ความจงรักภักดี
กษัตริย์ พระบรมฉายาลักษณ์ ต่อสถาบันพระ

และน ามลชนเข้ารับ มหากษัตริย์
เสด็จและส่งเสด็จ

๓ โครงการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการจัดเวทีประ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ร้อยละของประชา ชุมชนได้มีส่วน ส านักปลัด
ท้องถ่ิน / แผนพัฒนาต าบล ได้มีส่วนร่วมในการจัด ชาคม หมู่บ้าน ต าบล ชนท่ีเข้าร่วม ร่วมในการจัด

ท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา กิจกรรม ท าแผนพัฒนา
และได้มีส่วนร่วมในการ ท้องถ่ิน ท้องถ่ินและก า
บูรณาการกับหน่วยงาน หนดทิศทางการ
อ่ืนในการจัดท าแผน พัฒนาหมู่บ้าน
พัฒนา

 
๔๔

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้ จัดส่งบุคลากรของ ๑๙๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ ๓๒๐,๐๐๐ จ านวนบุคลากรท่ี บุคลากรของ ส านักปลัด

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ บริหาร สมาชิกสภาฯ หน่วยงาน คณะผู้บริ เข้ารับการฝึกอบ หน่วยงานมีความ กองคลัง
บุคลากรของหน่วยงาน บุคลากรของหน่วยงาน หาร สมาชิกสภา เข้า รมหลักสูตรต่างๆ รู้ความเข้าใจ กองช่าง
 (ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ) มีความรู้ความเข้าใจ รับการฝึกอบรมตาม ระเบียบกฏหมาย กองสวัสดิการฯ

เก่ียวกับอ านาจหน้าท่ี หลักสูตรต่าง ๆท่ีเก่ียว ในการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงาน ข้อง

๕ โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ด าเนินการจัดกิจกรรม ๑๙๐,๐๐๐  -  -  -  - จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วม คณะผู้บริหาร ส านักปลัด
ประสิทธิภาพและพัฒนา และประสบการณ์ในการ ศึกษาดูงานนอก กิจกรรม สมาชิกสภา พนัก
ศักยภาพ คณะผู้บริหาร ท างาน การเรียนรู้จาก สถานท่ี งานส่วนต าบล
พนักงานส่วนต าบล ผู้น า นอกสถานท่ี สร้างวิสัย ผู้น าท้องถ่ินมี
ท้องถ่ิน ทัศน์ในการปฏิบัติงาน วิสัยทัศนืในการ

ปฏิบัติงาน

๖ โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการเผยแพร่ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ จ านวนช่องทาง ประชาชน ส านักปลัด
ข่าวสารและเผยแพร่ประชา ทราบข้อมูลข่าวสารของ ข้อมูลข่าวสารของทาง ในการเผยแพร่ สามารถเข้าถึง
สัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้แก่ ทางราชการและเพ่ือ ราชการและจัดหา ข้อมูลข่าวสารให้ ข้อมูลข่าวสาร
ประชาชนทราบ ประชาสัมพันธ์การด า หนังสือพิมพ์ให้แก่ แก่ประชาชนทราบ ของทางราชการ
 (ค่าบอกรับวารสารส่ิงพิมพ์) เนินงานของ อบต. หมู่บ้าน ได้

 
๔๕

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการด าเนินกิจกรรมการ เพ่ือส่งเสริมให้ประชา ประชาชนผู้มีสิทธ์ิ  - ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  -  - ร้อยละของประชา ประชาชนได้มี ส านักปลัด

เลือกต้ังและเลือกต้ังแทนต า ชนได้มีส่วนร่วมในการ เลือกต้ัง หมู่ท่ี ๑-๗ ชนท่ีไปใช้สิทธ์ิ ส่วนร่วมในการ
แหน่งว่าง คณะผู้บริหาร เลือกต้ังตามระบอบ เลือกต้ัง เลือกต้ัง
สมาชิกสภา อบต.และเลือก ประชาธิปไตย
ต้ังท่ัวไป

๘ โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลใน  ด าเนินการจัดท าแผน ๑๐๐,๐๐๐ ๒๖๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนข้อมูลของ อบต.มีฐานข้อมูล กองคลัง
และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บภาษีและเพ่ิม ท่ีภาษีและทะเบียน แผนท่ีภาษีในพ้ืน ผู้เสียภาษีและ

ประสิทธิภาพในการ ทรัพย์สินในเขตพ้ืนท่ี ท่ีต าบลนาตาล สามารถจัดเก็บ
ปฏิบัติงานของหน่วย ต าบลนาตาล ภาษีได้อย่างมี
งาน ประสิทธิภาพ

๙ โครงการด าเนินกิจกรรมการ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับ ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ปกป้องสถาบันของชาติ ประชาชนในการปกป้อง ท่ีเข้าร่วมโครงการ จงรักภักดีต่อ

และเทิดทูนสถาบัน สถาบันพระมหา
พระมหากษัตริย์ กษัตริย์

 
๔๖

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการขับเคล่ือนกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ ๑๐,๐๐๐  - ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด

สร้างพลเมืองวิถีประชาธิป ได้มีความรู้ความเข้าใจ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้เก่ียวกับประชา
ไตย การปกครองระบอบ ธิปไตยมากข้ึน

ประชาธิปไตยมากข้ึน

๑๑ โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง  เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้า ประชาชน หมู่ท่ี ๑ - ๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
กฏหมายส าหรับเจ้าหน้าท่ี ท่ีและประชาชนให้มี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รู้เร่ืองกฏหมาย
และประชาชน ความรู้เร่ืองกฏหมาย เบ้ืองต้น

๑๒ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือส่งเสริมให้ความรู้ ประชาชน หมู่ท่ี ๑ - ๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
การป้องกันและปราบปราม เก่ียวกับการป้องกันและ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม รุ้เร่ืองการป้องกัน
การทุจริตคอรัปช่ันของหน่วย ปราบปรามการทุจริต และปราบปราม
งานภาครัฐ คอรัปช่ัน การทุจริตของ

หน่วยงานภาครัฐ

 
๔๗

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ เพ่ืออ านวยความสะดวก ขนาดความกว้าง ๖ ๒๒๐,๐๐๐ จ านวนลานจอดรถ ประชาชนท่ีมาติด ส านักปลัด

อบต.นาตาล ให้แก่ผู้ท่ีมาติดต่อราช เมตร  ยาว ๒๒.๕๐ ท่ีด าเนินการก่อ ต่อราชการได้รับ
การให้มีท่ีจอดรถ เมตร จ านวน ๒ แห่ง สร้าง ความสะดวกและ
 มีท่ีจอดรถ

๑๔ โครงการก่อสร้างลานเอนก เพ่ือให้มีสถานท่ีในการ ด าเนินการก่อสร้างลาน ๑๐๘,๐๐๐ จ านวนลานเอนก หน่วยงานมีสถาน ส านักปลัด
ประสงค์ อบต.นาตาล ท ากิจกรรมต่าง ๆ คอนกรีตพ้ืนท่ีคอนกรีต ประสงค์ท่ีก่อสร้าง ท่ีในการท ากิจ

ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ กรรมต่าง ๆ
ตารางเมตร หนาเฉล่ีย
 ๐.๑๐ เมตร

๑๕ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ด าเนินการปรับภูมิ ๖๑,๐๐๐ จ านวนคร้ังในการ ภูมิทัศน์ภายใน ส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบล อบต.นาตาลให้มีความ ทัศน์โดยการถมดิน ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาตาลมี
นาตาล สวยงาม กว้าง ๗ เมตร ยาวรวม ภายใน อบต. ความสวยงาม

 ๖๐ เมตร สูงเฉล่ีย นาตาล
๐.๘๐ เมตร หรือปริ
มาณดินถมไม่น้อยกว่า
 ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร

 
๔๘

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๒  ด้านการรักษาความสงบ
 ๒.๑ แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการให้ความช่วยหรือ เพ่ือช่วยเหลือประชาชน ประชาชนหมู่ท่ี ๑-๗ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

บรรเทาความเดือดร้อนของ ผู้ประสบภัยหรือผู้ประ ท่ีได้รับความช่วย ความช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัยหรือ สบสาธารณภัยต่าง ๆ เหลือ เม่ือประสบภัย
ผู้ประสบสาธารณภัย หรือประสบสา

ธาราณภัย
๒ โครงการพัฒนาระบบบริการ เพ่ือสนับสนุนการให้ สนับสนุนการอยู่เวร ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ๓๔๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

การแพทย์ฉุกเฉินอบต.นาตาล บริการด้านการแพทย์ ยามและเตรียมความ ชนท่ีได้รับบริการ บริการด้านการ
ฉุกเฉินแก่ประชาชนและ พร้อมในการให้บริ ด้านการแพทย์ แพทย์ฉุกเฉิน
ให้ประชาชนได้รับความ การรับ ส่งผู้ป่วยฉุก ฉุกเฉิน อย่างทันท่วงที
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที เฉินส่งสถานพยาบาล

ตลอด ๒๔  ช่ัวโมง

 
๔๙

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือเป็นการรณรงค์ ด าเนินการจัดต้ังจุด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของการ ปัญหาการเกิด ส านักปลัด

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตรวจท่ีมีความเส่ียงต่อ เกิดอุบัติเหตุทาง อุบัติเหตุช่วง
เทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ ทางถนนช่วงเทศกาล การเกิดอุบัติเหตุใน ถนนลดลง เทศกาลน้อยลง

ให้ประชาชนขับข่ีอย่าง พ้ืนท่ีต าบลนาตาล และประชาชนมี
ปลอดภัย จ านวน ๒ จุดเพ่ือลด ความปลอดภัยใน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุ ชีวิตและทรัพย์
สิน

๔ โครงการฝึกอบรมขับข่ีปลอด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีความ ส านักปลัด
ภัยถูกกฏหมายจราจร มีความรู้เก่ียวกับกฏ ให้ความรู้เก่ียวกับ ท่ีเข้าร่วมโครงการ รู้เร่ืองกฏหมาย

หมายจราจรและรู้จัก กฏหมายจราจรแก่ และร้อยละของ จราจรและอุบัติ
การขับข่ีท่ีปลอดภัย ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ ผู้กระท าผิดกฏ เหตุทางถนนลด

หมายจราจรลดลง ลง

๕ โครงการฝึกอบรมแนวป้อง เพ่ือสร้างเครือข่ายใน ด าเนินการฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา พ้ืนท่ีต าบล ส านักปลัด
กันไฟป่า การป้องกันไฟป่า ให้ความรู้เก่ียวกับการ ชนท่ีเข้าร่วมกิจ นาตาลมีเครือ

ป้องกันไฟป่าให้ กรรม ข่ายป้องกันไฟป่า
ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗

 
๕๐

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือเป็นการสร้างความรู้ ด าเนินการฝึกอบรมให้ ๕๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับการ ประชาชนมีความ ส านักปลัด

และซ้อมแผนป้องกันและ ให้แก่ประชาชนในในการ ความรู้แก่ประชาชน ฝึกอบรม รู้เร่ืองการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและบรรเทาสา หมู่ท่ี ๑ - ๗ และบรรเทาสาธา

ธารณภัยท่ีเกิดข้ึน รณภัย

๗ โครงการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือพัฒนาศักยภาพใน ด าเนินการฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จ านวนอาสาสมัคร อาสาสมัครป้อง ส านักปลัด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานของอาสา ให้ความรู้เพ่ือเพ่ิมประ ป้องกันภัยฝ่าย กันภัยฝ่ายพล
ของอาสาสมัครป้องกันภัย สมัครป้องกันภัยฝ่าย สิทธิภาพให้แก่อาสา พลเรือนท่ีเข้ารับ เรือนสามารถปฏิ
ฝ่ายพลเรือน พลเรือน สมัครป้องกันภัยฝ่าย การฝึกอบรม บัติงานได้อย่างมี

พลเรือน หมู่ท่ี ๑ - ๗ ประสิทธิภาพ

๘ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้ประชาชนได้มี ด าเนินการฝึกอบรมให้ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้เข้ารับการ ประชาชนมีความ ส านักปลัด
แก่ชุมชนในการป้องกันและ ความรู้เก่ียวกับสาเหตุ ความรู้แก่ประชาชน ฝึกอบรม รู้เร่ืองการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย ของการเกิดสาธารณภัย หมู่ท่ี ๑ - ๗ และบรรเทาสาธา

และเตรียมความพร้อม รณภัย
รับมือกับเหตุสาธารภัย

 
๕๑

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการอบรมให้ความรู้ใน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้วิธี ด าเนินการฝึกอบรม ๔๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับ เด็ก ประชาชนมี ส านักปลัด

การช่วยเหลือเด็กจมน้ า การว่ายน้ าและการเอา การให้ความรู้เก่ียวกับ การฝึกอบรม ความรู้เก่ียวกับ
ตัวรอด และให้เพ่ือให้รู้ การช่วยเหลือเด็กจม การเอาตัวรอด
จักวิธีการช่วยเหลือผู้อ่ืน น้ าแก่เด็กและประชา และช่วยเหลือคน
เม่ือพบคนจมน้ า ชนท่ัวไป หมู่ที ๑-๗ จมน้ า

๕๒
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
ท่ี



 ๒.๒  แผนงาน งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการค่าใช้จ่ายกรณี เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ประชาชนหมู่ท่ี ๑-๗ ๓๒๖,๐๕๐ ๓๐๙,๒๖๕ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนได้รับ ส านักปลัด

ฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน การช่วยเหลืออย่างทัน ท่ีได้รับความเดือดร้อน ท่ีได้รับความช่วย ความช่วยเหลือ
ท่วงทีเม่ือเกิดสาธารณ จากสาธารณภัย เหลือ อย่างทันท่วงที
ภัยและภัยธรรมชาติ เม่ือเกิดสาธารณ

ภัย

๕๓

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ ด้านการศึกษา
 ๓.๑  แผนงาน  การศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา
 - ค่าอาหารกลางวันศูนย์  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กเล็ก เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๖๘๑,๑๐๐ ๕๕๘,๖๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ๔๙๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กในศูนย์พัฒ ส านักปลัด
พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับประทานอาหารท่ี พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็ก นาเด็กเล็กได้รับ 

ครบหมวดหมู่และเจริญ  ๓ แห่ง เล้กท่ีได้รับประ ประทานอาหาร 
เติบโตตามวัย ทานอาหารกลาง ครบถ้วนเจริญ 

วันท่ีครบถ้วน เติบโตตามวัย

 - ค่าจัดการเรียนการสอน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๒๓๖,๓๐๐ ๑๙๓,๘๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กมีส่ือการเรียน ส านักปลัด
รายหัว (สนับสนุนส่ือการ มีส่ือการเรียนการสอน พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเหมาะสมและ
เรียนการสอน ) ท่ีเหมาะสม  ๓ แห่ง ท่ีได้รับส่ือการ มีพัฒนาการท่ีดี

เรียนการสอน

 
๕๔

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 - ค่าหนังสือเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กมีส่ือการเรียน ส านักปลัด

มีหนังสือเรียนท่ีเหมาะ พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเหมาะสมและ
สม  ๓ แห่ง ท่ีได้รับส่ือการ มีพัฒนาการท่ีดี

เรียนการสอน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กมีส่ือการเรียน ส านักปลัด

ส่ือ อุปกรณ์การเรียน พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีเหมาะสมและ
ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ  ๓ แห่ง ท่ีได้รับส่ือการ มีพัฒนาการท่ีดี

เรียนการสอน
 - ค่าเคร่ืองแบบผู้เรียน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้มี เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๓๙,๐๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กมีเคร่ืองแบบ ส านักปลัด

เคร่ืองแบบการแต่งกาย พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียนตามท่ี
ท่ีเหมาะสม  ๓ แห่ง ท่ีได้รับค่าเคร่ือง เพียงพอ

แบบนักเรียน  
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้ เด็กเล็กท่ีอยู่ในศูนย์ ๕๕,๙๐๐ ๕๕,๙๐๐ ๕๕,๙๐๐ ๕๕,๙๐๐ ร้อยละของเด็กใน เด็กนักเรียนได้ ส านักปลัด
ผู้เรียน เรียนรู้และมีกิจกรรมท่ี พัฒนาเด็กเล็กท้ัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท ากิจกรรมและ

เสริมสร้างพัฒนาการ  ๓ แห่ง ท่ีได้ท ากิจกรรม เรียนรู้มีพัฒนาการ
และเรียนรู้ ท่ีเหมาะสม 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒ โครงการสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) ให้แก่โรงเรียน
 - ค่าอาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก เด็กนักเรียนในสังกัด ๑,๑๕๔,๔๐๐ ๑,๑๔๔,๐๐๐ ๑,๐๖๔,๙๖๐ ๑,๐๖๔,๙๖๐ ๑,๐๖๔,๙๖๐ จ านวนเด็กท่ีได้ เด็กนักเรียนใน ส านักปลัด
โรงเรียน นักเรียนให้ได้รับอาหาร สพฐ.ในเขตพ้ืนท่ีต าบล รับอาหารเสริม พ้ืนท่ีได้รับอาหาร

เสริมท่ีมีภาวะโภชนา นาตาล  ท้ัง ๒ แห่ง (นม) เสริม(นม)และมี
การท่ีดีให้เด็กมีสุขภาพ สุขภาพร่างกาย
ร่างกายท่ีแข็งแรง แข็งแรงเติบโต

สมวัย

๓ โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม(นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
 - ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์ เพือส่งเสริมสุขภาพเด็ก เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา ๒๘๙,๑๒๐ ๒๓๗,๑๒๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ ๒๐๘,๐๐๐ จ านวนเด็กเล็กท่ี เด็กเล็กได้รับ ส านักปลัด
พัฒนาเด็กเล็ก เล็กให้ได้รับประทาน เด็กเล็ก ท้ัง ๓  ศูนย์ ได้รับอาหารเสริม อาหารเสริม(นม)

อาหารเสริมท่ีมีภาวะ (นม) และมีพัฒนาการ
โภชนาการท่ีดีและมี ท่ีสมวัย
พัฒนาการทีสมวัย

 
๕๕

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก อุดหนุนค่าอาหาร ๑,๒๒๘,๐๐๐ ๑,๑๘๘,๐๐๐ ๑,๑๒๘,๐๐๐ ๑,๑๒๘,๐๐๐ ๑,๑๒๘,๐๐๐ ร้อยละของเด็กนัก เด็กนักเรียนใน ส านักปลัด

กลางวันให้แก่โรงเรียน นักเรียนให้เจริญเติบโต กลางวันให้แก่โรง เรียนท่ีได้รับประ พ้ืนท่ีต าบลนาตาล
(โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงค า) ตามวัยให้ได้รับประทาน เรียนบ้านนาอ่าง ทานอาหารกลาง ได้รับประทาน

อาหารท่ีครบหมวดหมู่ ม่วงค า วัน อาหารท่ีครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ ตามหลักโภชนา

การมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัย

๕ โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมสุขภาพเด็ก อุดหนุนค่าอาหาร ๙๙๒,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ๙๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กนัก เด็กนักเรียนใน ส านักปลัด
กลางวันให้แก่โรงเรียน นักเรียนให้เจริญเติบโต กลางวันให้แก่โรง เรียนท่ีได้รับประ พ้ืนท่ีต าบลนาตาล
(โรงเรียนบ้านนาตาลค าข่า) ตามวัยให้ได้รับประทาน เรียนบ้านนาตาลค าข่า ทานอาหารกลาง ได้รับประทาน

อาหารท่ีครบหมวดหมู่ วัน อาหารท่ีครบถ้วน
ตามหลักโภชนาการ ตามหลักโภชนา

การมีพัฒนาการ
ท่ีสมวัย

๖ โครงการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นเงินช่วยเหลือค่า นักเรียนประถมศึกษา  -  - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จ านวนเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนท่ี ส านักปลัด
ท่ีจ าเป็นในการศึกษาของนัก ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นในการ ในเขตต าบลนาตาล ท่ีได้รับเงินช่วย ยากจนได้รับเงิน
เรียน ศึกษาของนักเรียน โรงเรียนละ ๑๐ ทุน เหลือ ช่วยเหลือ

 
๕๖

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๗ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ด าเนินการก่อสร้าง ๓๓๕,๘๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็ก ส านักปลัด

เด็กเล็กบ้านนาอ่าง เล็กท่ีเหมาะสมและเอ้ือ ร้ัวคอนกรีตศูนย์พัฒนา เด็กเล็กท่ีได้รับ เล็กได้รับการ
อ านวยต่อพัฒนาการ เด็กเล็กบ้านนาอ่าง การปรับปรุง ปรับปรุงและเอ้ือ
การเรียนรู้ของเด็ก และต่อเติมหลังคา อ านวยต่อพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การของเด็ก
บ้านนาอ่าง

๘ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ด าเนินการปรับปรุง  ๓๘,๘๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็ก ส านักปลัด
เด็กเล็กบ้านนาอ่าง เล็กท่ีเหมาะสมและเอ้ือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กท่ีได้รับ เล็กได้รับการ

อ านวยต่อพัฒนาการ โดยการปูกระเบ้ือง การปรับปรุง ปรับปรุงและเอ้ือ
การเรียนรู้ของเด็ก พ้ืนท่ี ๗๑ ตารางเมตร อ านวยต่อพัฒนา

การของเด็ก
๙ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ด าเนินการปรับปรุง ๑๖๗,๐๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็ก ส านักปลัด

เด็กเล็กบ้านนาตาล เล็กท่ีเหมาะสมและเอ้ือ ประตูหน้าต่าง ๑๑ชุด เด็กเล็กท่ีได้รับ เล็กได้รับการ
อ านวยต่อพัฒนาการ ประตู ๓ ชุด แผงก้ัน การปรับปรุง ปรับปรุงและเอ้ือ
เรียนรู้ของเด็ก ข้างใน ขนาด ๒.๕๐ อ านวยต่อพัฒนา

x ๖.๐๐ เมตร ป้าย การของเด็ก

 
๕๗

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
เมตร ก่อสร้างห้องน้ า
ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐
เมตร จ านวน ๒ ห้อง

๑๐ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา เพ่ือให้มีศูนย์พัฒนาเด็ก ด าเนินการปรับปรุง ๒๖๐,๔๐๐ จ านวนศูนย์พัฒนา ศูนย์พัฒนาเด็ก ส านักปลัด
เด็กเล็กบ้านม่วงค า เล็กท่ีเหมาะสมและเอ้ือ ประตูหน้าต่าง ๑๓ชุด เด็กเล็กท่ีได้รับ เล็กได้รับการ

อ านวยต่อพัฒนาการ ประตู ๓ ชุด ติดต้ัง การปรับปรุง ปรับปรุงและเอ้ือ
เรียนรู้ของเด็ก หลังคา ขนาด ๓.๓๐ อ านวยต่อพัฒนา

x ๗.๐๐ เมตร ป้าย การของเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาด ๒.๒๐ x ๖.๐๐
เมตร ก่อสร้างห้องน้ า
ขนาด ๒.๐๐x๒.๖๐
จ านวน ๔ ห้อง

๑๑ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนเด็กท่ีเข้า เด็กมีกระบวน ส านักปลัด
แห่งชาติ การศึกษา ส่งเสริมกระ เด็กเล็กท้ัง ๓ แห่ง ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ตาม

บวนการเรียนรู้ของเด็ก เด็กนักเรียนในเขต พัฒนาการท่ี
และให้ความส าคัญส่ง พ้ืนท่ีต าบลนาตาล เหมาะสมและ
เสริมให้เด็กกล้าแสดง  ๒ แห่ง กล้าแสดงออก
ออกในทางท่ีถูกต้อง ในทางท่ีถูกต้อง  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการพัฒนาคุณภาพการ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ ด าเนินการจัดหาชุด ๓๐,๗๐๐ ร้อยละของเด็กนัก เด็กนักเรียนมี ส านักปลัด

ศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสน เด็กให้มีพัฒนาการท่ีสม อุปกรณ์โทรทัศน์ เรียนในศูนย์พัฒนา พัฒนาการท่ีสม
เทศ DLTV วัย ครูผู้ดูแลเด็กมีความรู้ LEDTV ๑ เคร่ือง เด็กเล็กท่ีมีพัฒนา วัย

ทักษะในการดูแลเด็กท่ี ชุดรับสัญญาณดาว การสมวัย
ถูกต้องและสร้างโอกาส เทียม เคร่ืองรับสัญ
ทางการศึกษา ญาณดาวเทียม

๑๓ โครงการนักเรียนดีมีคุณ เพ่ือให้นักเรียนได้ประ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของเด็ก เด็กนักเรียนมี ส านักปลัด
ธรรมน าชีวิต สบการณ์และมีความรู้ นาอ่างม่วงค า นักเรียนท่ีเข้าร่วม คุณธรรมและ รร.นาอ่างม่วงค า

ความเข้าใจด้านคุณธรรม กิจกรรม จริยธรรมเป็น
และจริยธรรมและเป็น คนดีของสังคม
คนดีของสังคม

๑๔ โครงการอบรมพัฒนาคุณ เพ่ือให้นักเรียนได้ประ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก เด็กนักเรียนมี ส านักปลัด
ธรรมและจริยธรรมนักเรียน สบการณ์และมีความรู้ นาตาลค าข่า นักเรียนท่ีเข้าร่วม คุณธรรมและ รร.นาตาลค าข่า

ความเข้าใจด้านคุณธรรม กิจกรรม จริยธรรมเป็น
และจริยธรรมและเป็น คนดีของสังคม
คนดีของสังคม

๕๙
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๕ โครงการเข้าค่ายวิทยา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กนัก อุดหนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  -  -  - ร้อยละของเด็ก เด็กนักเรียน ส านักปลัด

ศาสตร์ เรียนได้มีความรู้ความ ให้แก่โรงเรียนบ้าน นักเรียนท่ีเข้าร่วม มีพ้ืนฐานความ รร.นาอ่างม่วงค า
เข้าใจเก่ียวกับวิชา นาอ่างม่วงค า กิจกรรม รู้ด้านวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

๑๖ โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ เพ่ือให้นักเรียนมีความ อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็ก เด็กนักเรียนมี ส านักปลัด
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร รู้เก่ียวกับภาษาอังกฤษ นาตาลค าข่า นักเรียนท่ีเข้าร่วม พ้ืนฐานความรู้ รร.นาตาลค าข่า

ในการส่ือสาร สามารถ กิจกรรม ด้านภาษาอังกฤษ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
ต่อเน่ือง

๑๗ โครงการดอกไม้ประดิษฐ์จาก เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กนัก เด็กนักเรียนมีทัก ส านักปลัด
ผ้าใยบัว ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประ นาอ่างม่วงค า เรียนท่ีเข้าร่วม ษะชีวิตสามารถ รร.นาอ่างม่วงค า

โยชน์ กิจกรรม น าไปประกอบอา
ชีพได้

๑๘ โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีทัก อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของเด็กนัก เด็กนักเรียนมีทัก ส านักปลัด
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ ษะการใช้ภาษาอังกฤษ นาอ่างม่วงค า เรียนท่ีเข้าร่วม ษะภาษาอังกฤษ รร.นาอ่างม่วงค า
บูรณาการเพ่ือการส่ือสาร ในการส่ือสาร กิจกรรม ในการส่ือสาร

 
๖๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ท่ี  ๔  ด้านสาธารณสุข
 ๔.๑  แผนงาน สาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการรณรงค์ควบคุมและ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพของ ส่งเสริมและสนับสนุน ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ๖๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนมีสุข ส านักปลัด

ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประชาชนและรณรงค์ งบประมาณในการ ชนท่ีห่างไกลจาก ภาพร่างกายแข็ง
ควบคุมป้องกันโรคไข้ ด าเนินการพ่นหมอก โรคไข้เลือดออก แรงห่างไกลโรค
เลือดออกให้ประชาชนมี ควันก าจัดลูกน้ ายุงลาย ไข้เลือดออก
สุขภาพร่างกายท่ีแข็ง และจัดกิจกรรมรณ
แรงห่างไกลโรค รงค์ควบคุมป้องกัน

โรคไข้เลือดออก

๒ โครงการควบคุมและป้องกัน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน  ด าเนินการจัดกิจกรรม ๖๓,๖๒๙ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ จ านวนสัตว์เล้ียง สามารถควบคุม ส านักปลัด
โรคพิษสุนัขบ้าและโรคต่าง ๆ มีความรู้เก่ียวกับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ท่ีได้รับการฉีด และป้องกันโรค
ในสัตว์ (ตามโครงการสัตว์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พิษสุนัขบ้า ให้แก่ วัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าในพ้ืน
ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก และสามารถควบคุมโรค สุนัขและแมวในเขต ท่ีต าบลนาตาล
โรคพิษสุนัขบ้า ฯ) พิษสุนัขบ้า โรคต่าง ๆ พ้ืนท่ีต าบลนาตาล และประชาชน

ในสัตว์ ห่างไกลโรค
 

 
๖๑

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการพระราชด าริด้าน เพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้ อุดหนุนงบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ จ านวนโครงการ ประชาชนมีสุข ส านักปลัด

สาธารณสุข กับประชาชนในเขต ให้แก่หมู่บ้าน ท่ีได้ด าเนินการ ภาพท่ีแข็งแรง
พ้ืนท่ีต าบลนาตาล ให้ หมู่ท่ี ๑-๗ เพ่ือด าเนิน ห่างไกลโรค
ประชาชนมีสุขภาพ กิจกรรมตามโครงการ
แข็งแรงห่างไกลโรค พระราชด าริด้านสา

ธารณสุข
๔ โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน สนับสนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนในพ้ืน ส านักปลัด

ศักยภาพระบบหลักประกัน ในพ้ืนท่ีได้รับบริการด้าน สมทบกองทุนระบบ ชนท่ีได้รับบริการ ท่ีได้รับประโยชน์
สุขภาพต าบลนาตาล หลักประกันสุขภาพและ หลักประกันสุขภาพ ด้านหลักประกัน จากกองทุนระบบ
(สมทบกองทุนระบบหลัก ให้ประชาชนได้รับบริการ ต าบลนาตาล สุขภาพ หลักประกันสุข
ประกันสุขภาพ) ด้านสาธารณสุข ภาพและมีสุข 

ภาพแข็งแรง
๕ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้  เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้  ด าเนินการจัดฝึกอบ  ๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ คณะกรรมการมี ส านักปลัด

ด้านการบริหารจัดการขยะ แก่คณะกรรมการกองทุน รมให้ความรู้และศึกษา คณะกรรมการกอง ความรู้ความเข้า
ธนารขยะในการบริหาร ดูงานด้านการบริหาร ทุนท่ีเข้ารับการ ใจในการบริหาร
จัดการเร่ืองขยะมูลฝอย จัดการขยะแก่คณะ ฝึกอบรม จัดการด้านขยะ

กรรมการกองทุนธนา
คารขยะและผู้น าชุมชน

 
๖๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๕  ด้านสังคมสงเคราะห์
 ๕.๑ แผนงาน  งบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการจัดสวัสดิการเบ้ียยัง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการจ่ายเบ้ีย ๔,๘๒๐,๔๐๐ ๕,๐๐๖,๔๐๐ ๕,๓๐๘,๘๐๐ ๕,๓๐๘,๘๐๐ ๕,๓๐๘,๘๐๐ จ านวนผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุภายใน กองสวัสดิการ

ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ และบรรเทาความเดือด ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ท่ีได้รับเบ้ียยังชีพ ต าบลมีคุณภาพ สังคม
 - เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ร้อนเบ้ืองต้นให้แก่ผู้สูง ภายในต าบล หมู่ท่ี ชีวิตท่ีดีข้ึน

อายุภายในต าบล  ๑ - ๗

๒ โครงการจัดสวัสดิการเบ้ียยัง เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการจ่ายเบ้ีย ๒,๘๑๒,๘๐๐ ๒,๗๐๗,๒๐๐ ๒,๔๙๖,๐๐๐ ๒,๔๙๖,๐๐๐ ๒,๔๙๖,๐๐๐ จ านวนผู้พิการท่ี ผู้พิการภายใน กองสวัสดิการ
ชีพให้แก่ผู้พิการ และบรรเทาความเดือด ยังชีพให้แก่ผู้พิการภาย ได้รับเบ้ียยังชีพ ต าบลมีคุณภาพ สังคม
 - เบ้ียยังชีพผู้พิการ ร้อนเบ้ืองต้นให้แก่ผู้พิ ในต าบล ชีวิตท่ีดีข้ึน

การภายในต าบล

๓ โครงการจัดสวัสดิการเบ้ีย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการเบ้ียยังชีพ ๑๐๒,๐๐๐ ๙๖,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ ๑๐๒,๐๐๐ จ านวนผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ภาย กองสวัสดิการ
ยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภาย และบรรเทาความเดือด ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ภาย ท่ีได้ร่ับเบ้ียยังชีพ ในต าบลมีคุณ สังคม
ในต าบล ร้อนเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ป่วย ในต าบล หมู่ท่ี ๑ - ๗ ภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
 - เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เอดส์ภายในต าบล

 
๖๓

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



 ๕.๒  แผนงาน สังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือแก้ไขปัญหาและบรร สนับสนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนภายใน กองสวัสดิการ

หรือบรรเทาความเดือดร้อน เทาความเดือดร้อนของ ในการให้ความช่วย ท่ีได้รับความช่วย ต าบลได้รับความ สังคม
ของประชาชนด้านการส่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีเม่ือ เหลือแก่ประชาชนเม่ือ เหลือ ช่วยเหลือและมี
เสริมคุณภาพชีวิต ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความเดือดร้อน คุณภาพชีวิตท่ีดี

ข้ึน

๖๔

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖   ด้านเคหะและชุมชน
 ๖.๑ แผนงาน  เคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร หมู่ท่ี ๑ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตรสายบ้านน้อยศรีบุญ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
เรือง บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี๑ ภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

 
๖๕

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร สายดอนกกผ้ึง ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี๑ ภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

๔ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน   ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตรสายบ้านน้อยนาโศก ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี๑ ภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

๕ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน    ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภัยในชีวิตและ
ส่องสว่าง หมู่ท่ี ๑ ทรัพย์สิน

 
๖๖

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภัยในชีวิตและ
ส่องสว่าง บ้านค าข่า ทรัพย์สิน
หมู่ท่ี ๒

๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสู่ เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน    ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
พ้ืนท่ีการเกษตร บ้านค าข่า ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
หมู่ท่ี ๒ (สายค าข่า - บึงน้อย) ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ี ภัยในชีวิตและ
การเกษตร หมู่ท่ี ๒ ทรัพย์สิน

๘ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐  ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร หมู่ท่ี ๓ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ท่ี๓ ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

๖๗
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๙ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๗๗,๒๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในหมู่บ้าน (สายบ้านนางโจม ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
 - บ้านนางสุชาดา )บ้านโคก ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
สะอาด หมู่ท่ี ๕ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า  ภัยในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๕ ทรัพย์สิน

๑๐ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร บ้านโคกสะอาด ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
หมู่ท่ี ๕ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า  ภัยในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๕ ทรัพย์สิน

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน  ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
 ๕ (สายหนองจันทร์เพ็ญ) และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า  ภัยในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๕ ทรัพย์สิน

๖๘
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๒ โครงการขยายเขตไฟฟ้าภาย เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง

ในหมู่บ้านและสู่พ้ืนท่ีการ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
เกษตร สายหนองมันปลา ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด
หมู่ท่ี ๖ และทรัพย์สิน ขยายเขตไฟฟ้า  ภัยในชีวิตและ

หมู่ท่ี ๖ ทรัพย์สิน

๑๓ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๑๒๔,๔๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
หมู่ทท่ี ๖ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ภัยในชีวิตและ
หมู่ท่ี ๖ ทรัพย์สิน

๑๔ โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของครัว ประชาชนมีไฟฟ้า กองช่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านอ่างค า ใช้อย่างท่ัวถึงและมี ภูมิภาคจังหวัดสกล เรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ ใช้อย่างท่ัวถึง
หมู่ทท่ี ๗ ความปลอดภัยในชีวิต นครเพ่ือด าเนินการ เพ่ิมข้ึน และมีความปลอด

และทรัพย์สิน ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง ภัยในชีวิตและ
หมู่ท่ี ๗ ทรัพย์สิน

๖๙
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒   การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗   ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการส่งเสริมอาชีพ
 ๗.๑  แผนงาน การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการป้องกันและแก้ไข เพ่ือให้เด็ก เยาวชนและ ด าเนินการฝึกอบรมให้ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับ เด็ก เยาวชน กองสวัสดิการ

ปัญหายาเสพติด ประชาชนท่ัวไปมีภูมิ ความรู้เร่ืองยาเสพติด การฝึกอบรม ประชาชนไม่ยุ่ง สังคม
คุ้มกันทางสังคม รู้จัก แก่เด็กและเยาวชน เก่ียวกับยาเสพ 
การป้องกันตนเองจาก ประชาชนท่ัวไป ติดและปัญหายา
ภัยของยาเสพติด หมู่ท่ี ๑ - ๗ เสพติดในชุมชน

ลดน้อยลง

๒ โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการ เด็กและเยาวชนในพ้ืน ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนเด็กท่ีเข้า เด็กและเยาวชน กองสวัสดิการ
เด็กและเยาวชน เรียนรู้ของเด็กและเยาว ท่ีต าบลนาตาล ร่วมกิจกรรม ได้มีส่วนร่วมใน สังคม

ชนในท้องถ่ินให้กล้า หมู่ท่ี ๑-๗ การจัดกิจกรรม
แสดงออกในส่ิงท่ีถูกต้อง การเรียนรู้และ

กล้าแสดงออกใน
ทางท่ีถูกต้อง

๗๐

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการส่งเสริมอาชีพตาม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินการฝึกอบรม ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนประชาชน ประชาชนมีอาชีพ กองสวัสดิการ

แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ประกอบอาชีพตามหลัก ให้ความรู้และส่งเสริม ท่ีเข้าร่วมโครงการ และรายได้เพ่ิม สังคม
พอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอ อาชีพตามแนวปรัชญา ข้ึน มีคุณภาพ

เพียง ลดรายจ่าย เพ่ิม เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตท่ีดีข้ึน
รายได้ให้แก่ครัวเรือน

๔ โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ ด าเนินการฝึกอบรม ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับ กลุ่มสตรีมีความรู้ กองสวัสดิการ
กลุ่มสตรีภายในต าบล กลุ่มสตรีภายในต าบล ให้ความรู้ด้านอาชีพ การฝึกอบรม ในการประกอบ สังคม

ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก แก่กลุ่มสตรี หมู่ท่ี ๑-๗ อาชีพและมีราย
อาชีพเสริมและมีความรู้ ได้เพ่ิมข้ึน
ในการประกอบอาชีพ

๗๑
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒   การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียว
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘ ด้านการศาสนาวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเท่ียว
 ๘.๑ แผนงาน  การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการสนับสนุน วัสดุ เพ่ือสนับสนุนให้ประชา จัดซ้ือ ว้ัสดุ อุปกรณ์ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จ านวนหมู่บ้านท่ี เยาวชน ประชา ส านักปลัด

อุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ชนในพ้ืนท่ีมีอุปกรณ์ กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ได้รับอุปกรณ์ ชนมีอุปกรณ์กีฬา
กีฬาในการออกก าลัง หมู่ท่ี ๑ - ๗ กีฬา ในการออกก าลัง
กายและรู้จักใช้เวลาว่าง กายและใช้เวลา
ให้เกิดประโยชน์ ว่างให้เกิดประ

โยชน์
๒ โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่ง เพ่ือส่งเสริมและสนับ ด าเนินการจัดส่งนัก ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐  -  -  - จ านวนเยาวชนท่ี เยาวชน ประชา ส านักปลัด

ขันกีฬาระดับอ าเภอ (แข่งขัน สนุนให้เยาวชน ประชา กีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เข้าร่วมกิจกรรม ชาชนรู้จักใช้เวลา
กีฬาอ าเภอต้านภัยยาเสพ ชน ใช้เวลาว่างให้เกิด กีฬาระดับอ าเภอ ว่างให้เกิดประ
ติด ) ประโยชน์ มีสุขภาพ โยชน์และห่างไกล

ร่างกายท่ีแข็งแรง ห่าง ยาเสพติด
ไกลยาเสพติด

๗๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓ โครงการแข่งขันกีฬาระดับ เพ่ือส่งเสริมและสนับ ด าเนินการจัดการแข่ง ๑๓๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ จ านวนเยาวชน เยาวชน ประชา ส านักปลัด

ต าบลต้านภัยยาเสพติด สนุนให้เยาวชนและประ ขันกีฬาต าบลต้านภัย ประชาชนท่ีเข้า ชน รู้จักใช้เวลา
ชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้ ยาเสพติด ปีละ ๑ คร้ัง ร่วมกิจกรรม ว่างให้เกิดประ
เกิดประโยชน์ ห่างไกล ประชาชน หมู่ท่ี ๑-๗ โยชน์และห่าง
ยาเสพติด มีสุขภาพร่าง ไกลยาเสพติด
กายแข็งแรง

๔ โครงการสืบสานและอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประเพณีท้องถ่ิน ส านักปลัด
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ประเพณีท้องถ่ิน ให้แก่สภาวัฒนธรรม ชนท่ีเข้าร่วมกิจ ได้รับการอนุรักษ์

ต าบลนาตาล กรรม

๕ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประเพณีท้องถ่ิน ส านักปลัด
ประเพณีแห่ไม้เท้าและแห่ ประเพณีท้องถ่ิน ให้แก่สภาวัฒนธรรม ชนท่ีเข้าร่วมกิจ ได้รับการอนุรักษ์
พระ ต าบลนาตาล กรรม

๗๓
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๖ โครงการจัดกิจกรรมวันเข้า เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประเพณีท้องถ่ิน ส านักปลัด

พรรษา ประเพณีท้องถ่ิน ให้แก่สภาวัฒนธรรม ชนท่ีเข้าร่วมกิจ ได้รับการอนุรักษ์
ต าบลนาตาล กรรม

๗ โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูง เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประเพณีท้องถ่ิน ส านักปลัด
อายุและประเพณีสงกรานต์ ประเพณีท้องถ่ิน ให้แก่สภาวัฒนธรรม ชนท่ีเข้าร่วมกิจ ได้รับการอนุรักษ์

ต าบลนาตาล กรรม

๘ โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ อุดหนุนงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประเพณีท้องถ่ิน ส านักปลัด
วิสาขบูชา ประเพณีท้องถ่ิน ให้แก่สภาวัฒนธรรม ชนท่ีเข้าร่วมกิจ ได้รับการอนุรักษ์

ต าบลนาตาล กรรม

๙ ค่าจัดซ้ือท่ีดินอนุรักษ์โบราณ เพ่ืออนุรักษ์แหล่งโบราณ ด าเนินการจัดซ้ือท่ีดิน ๘๐,๐๐๐ แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณ ส านักปลัด
สถานแหล่งโบราณคดีดอน สถาน ท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต า เพ่ืออนุรักษ์แหล่ง ท่ีได้รับการอนุรักษ์ สถานได้รับการ
หินหลัก บลนาตาล โบราณสถานแหล่ง อนุรักษ์

โบราณคดีดอนหินหลัก
ใบเสมานาตาล

๗๔
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๙ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอุตสาหกรรมและการโยธา
 ๙.๑  แผนงาน  อุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดความกว้าง ๔ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน เมตร ยาว ๘๒ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมา มีความ หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ

ปลอดภัยในชีวิตและ หรือพ้ืนผิวจราจรไม่ สัญจรไปมา
ทรัพย์สิน น้อยกว่า ๓๒๘ ตาราง

เมตร 
๒ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐เมตร ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน ยาว ๘๒ เมตร หนา ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมาและมี เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
สายหน้าวัด-ดอนปู่ตา ความปลอดภัยในชีวิต สัญจรไปมา

และทรัพย์สิน
๓ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสสร้าง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน ถนนคอนกรีต บ้าน ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมาและมี ม่วงค าหมู่ท่ี ๔ ไปมา สะบายในการ

ความปลอดภัยในชีวิต สัญจรไปมา
 

๗๕

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓๓๙,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก (สายทางไป ความสะดวกสบายใน ๔ เมตรยาว ๑๔๕ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้านน้ าพุงสามัคคี) บ้านโคก การสัญจรไปมา มีความ หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
สะอาดหมู่ท่ี ๕ ปลอดภัยในชีวิตและ พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สัญจรไปมา

ทรัพย์สิน และวางท่อระบายน้ า

คสล.มอก.ช้ัน ๓ ขนาด

เส้นผาศูนย์กลาง ๐.๓๐

 x ๑.๐๐ เมตร จ านวน

๒ จุด รวม ๑๒ ท่อน
๕ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔๙๙,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน เฉล่ีย ๓ เมตร ยาว ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี ๖ การสัญจรไปมา รวม ๒๙๐ เมตร หนา ไปมา สะบายในการ

เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร สัญจรไปมา

พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง
๖ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  สายท่ี ๑ กว้าง ๒.๕๐ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน เมตร ยาว ๔๓ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านอ่างค า หมู่ท่ี ๗ การสัญจรไปมา มีความ หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ

ปลอดภัยในชีวิตและ สายท่ี ๒ กว้าง ๒.๕๐ สัญจรไปมา
ทรัพย์สิน  

๗๖
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
 เมตร ยาว ๓๐ เมตร

หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.
มอก.ช้ัน ๓ ขนาด
 ๐.๓๐x๑.๐๐ เมตร
จ านวน ๕ ท่อน
 สายท่ี ๓ กว้าง ๔
เมตร ยาว ๓๖ เมตร
หนาเฉล่ีย๐.๑๕ เมตร

๗ โครงการขยายเขตผิวจราจร เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดกว้าง๐.๙๐ เมตร ๕๐,๐๐๐  จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๑๐๔ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้านอ่างค า หมู่ท่ี ๗ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ

สัญจรไปมา
๘ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  สายท่ี ๑ ขนาดกว้าง ๑๕๐,๐๐๐  จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ความสะดวกสบายใน  ๔ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้าน บ้านอ่างค า หมู่ท่ี ๗ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ

สายท่ี ๒ ขนาดกว้าง สัญจรไปมา

๗๗
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ เมตร ยาว ๓๙ เมตร
หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร
พร้อมวางท่อ คสล.มอก.

ช้ัน๓ขนาด๐.๓๐x๑.๐๐

 จ านวน ๑ จุด ๕ ท่อน
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
รวมไม่น้อยกว่า ๒๓๖
ตารางเมตร

๙ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ๕๖๗,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก ( สายค าข่า - ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๒๔๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บึงน้อย ) พร้อมวางท่อระ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
บายน้ า บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง สัญจรไปมา

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ตา 
รางเมตรและวางท่อ
ระบายน้ า คสล.มอก.
ช้ัน ๓ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง ๐.๖๐x๑.๐๐ ม.
๑ แถว ๑๐ ท่อน  

๗๘
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๐ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ๓๑๖,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก (สายหนอง ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๑๘๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
ปลิง )บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ

พร้อมลงลูกรังไหล่ถนน สัญจรไปมา
หรือมีพ้ืนผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๕๔๐ ตาราง
เมตร

๑๑ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ๒๗๘,๕๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (สายหนอง ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๑๖๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
มันปลา) บ้านโนนเจริญ การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
หมู่ท่ี ๖ พร้อมลงลูกรังไหล่ถนน สัญจรไปมา

๑๒ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ๒๗๘,๕๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (สายบึงน้อย) ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๑๖๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
บ้านโนนเจริญ (หมู่ท่ี ๖) การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
 พร้อมลงลูกรังไหล่ถนน สัญจรไปมา

๗๙
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๓ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ๕๕๘,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก (สายข้างวัด ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๒๔๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
ป่าอุดมพัฒนา) บ้านอ่างค า การสัญจรไปมา หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร ไปมา สะบายในการ
หมู่ท่ี ๗ พร้อมลงลูกรังไหล่ถนน สัญจรไปมา

หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า ๙๖๐ ตาราง
เมตร

๑๔ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสร้าง   ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก (สายบ้าน ความสะดวกสบายใน ถนนคอนกรีตเสริม ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
นายนงค์ - บ้านนายทองชัย) การสัญจรไปมา เหล็ก หมู่ท่ี ๗ ตาม ไปมา สะบายในการ
บ้านอ่างค า หมู่ท่ี ๗ แบบท่ีก าหนด สัญจรไปมา

๑๕ โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ด าเนินการก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าพร้อมฝาปิด (สายบ้านนาย ภายในชุมชนและให้ ร่องระบายน้ าพร้อม ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
อ านาจ-บ้านนายสดใส) ประชาชนได้รับความ ฝาปิด หมู่ท่ี ๗ ไปมา สะบายในการ
บ้านอ่างค า หมู่ท่ี ๗ สะดวกสบายในการสัญ ตามแบบท่ีก าหนด สัญจรไปมาน้ าไม่

จรไปมา ท่วมขังชุมชน

๘๐
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๖ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๓๓๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านนาอ่าง เพ่ือการเกษตร และล า ๓.๕๐ เมตร หนา ประชาชนท่ีสัญจร ทางในการล า
หมู่ท่ี ๑ เลียงผลผลิตทางการ เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร ไปมา เลียงผลผลิตทาง

เกษตร ยาวรวม ๒,๘๐๐เมตร การเกษตร

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ๕๕๒,๐๐๐  จ านวนร้อยละของ ประชาชนมีเส้น กองช่าง
เพ่ือการเกษตร (สายห้วยวัง เพ่ือการเกษตร และล า ยาวรวม ๑,๕๐๐ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ทางในการล า
ถ้ า ) พร้อมลงลูกรัง เลียงผลผลิตทางการ สูงเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร ไปมา เลียงผลผลิตทาง
บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ เกษตร การเกษตร

๑๘ โครงการปรับปรุงร่องระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ด าเนินการปรับปรุง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านนาอ่าง ภายในชุมชนและให้ ร่องระบายน้ า ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
หมู่ท่ี ๑ ประชาชนได้รับความ บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ ไปมา สะบายในการ

สะดวกสบายในการสัญ ตามแบบท่ีก าหนด สัญจรไปมาน้ าไม่
จรไปมา ท่วมขังชุมชน

๘๑
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๒๕,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนดิน บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ความสะดวกสบายใน ๓.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
(ถนนเลียบล าห้วยนาตาล การสัญจรไปมา ๑.๕๐ เมตร ยาวรวม ไปมา สบายในการสัญ
ตอนล่าง ) ๔๐ เมตร จรไปมา

๒๐ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๑๒๐,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร บ้านค าข่า ความสะดวกสบายใน ๒.๕๐ เมตร หนาเฉล่ีย ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
หมู่ท่ี ๒ การสัญจรไปมา ๑.๑๐ เมตร ยาวรวม ไปมา สบายในการสัญ

๑,๐๐๐ เมตร จรไปมา

๒๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๖๙,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนดิน บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ความสะดวกสบายใน ๔ เมตร ยาวรวม ๑๔ ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
(ถนนเลียบล าห้วยนาใน) การสัญจรไปมา มีเส้น เมตร สูงเฉล่ีย ๒.๐๐ ไปมา สบายในการสัญ

ทางการล าเลียงผลผลิต เมตร จรไปมา มีเส้น
ทางการเกษตร ทางล าเลียงผล

ผลิตทางการ
เกษตร

๘๒
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๒ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๑๖๔,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร บ้านค าข่า หมู่ท่ี ความสะดวกสบายใน ๔ เมตร ยาวรวม ๓๐ ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
๒ (เช่ือมทางหลวง - บ้าน การสัญจรไปมา มีเส้น เมตร สูงเฉล่ีย ๑.๕๐ ไปมา สบายในการสัญ
โคกสะอาด ) ทางการล าเลียงผลผลิต เมตร จรไปมามีเส้น

ทางการเกษตร ทางล าเลียงผล
ผลิตทางการ
เกษตร

๒๓ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร (ถนนเลียบ ความสะดวกสบายใน ๓.๐๐เมตร ยาวรวม รับการปรับปรุง ความสะดวก
ล าห้วยนาตาลตอนล่างวัง การสัญจรไปมา มีเส้น ๕๐๐ เมตร หนา สบายในการสัญ
ขัวแป้น ) บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ทางการล าเลียงผลผลิต เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร จรไปมามีเส้น

ทางการเกษตร พร้อมวางท่อระบาย ทางล าเลียงผล
น้ า เทผิวจราจรคอน ผลิตทางการ
กรีตน้ าล้นผ่าน ขนาด เกษตร
กว้าง ๔ เมตร ยาว
รวม ๒๐๐ เมตร หนา
เฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร

๘๓
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๔ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร (สายทางเข้าป่าช้า) ความสะดวกสบายใน  ๔ เมตร ยาว  ๓๐๐ การปรับปรุงซ่อม ความสะดวก
บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ การสัญจรไปมา เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ แซม สบายในการสัญ

เมตร พร้อมลงลูกรัง จรไปมา
ไม่น้อยกว่า ๑๓๘  
ลูกบาศก์เมตร

๒๕ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง
การเกษตร (ถนนเลียบล าห้วย ความสะดวกสบายใน ถนนดินเพ่ือการเกษตร การก่อสร้าง ความสะดวก
นาใน นานายสุภาพ-สะพาน การสัญจรไปมามีเส้นทาง บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ตาม สบายในการสัญ
โคกสะอาด) บ้านค าข่า ล าเลียงผลผลิต แบบท่ีก าหนด จรไปมา
หมู่ท่ี ๒

๒๖ โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ วางท่อ คสล. มอก.ช้ัน ๑๖๐,๐๐๐  ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒  ความสะดวกสบายใน  ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
 การสัญจรไปมา กลาง ๐.๘๐ x ๑.๐๐ สบายในการสัญ

เมตร พร้อมขุดร่องระ จรไปมา
บายน้ ากว้าง ๒ เมตร
ยาว ๔๖๗ เมตร ลึก
๑.๕๐ เมตร ระยะทาง
รวม ๕๑๖ เมตร  

๘๔
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๒๗ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการปรับปรุง ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้รับ ประชาชนได้รับ กองช่าง

 (สายล าห้วยนาตาลตอนล่าง) ความสะดวกสบายใน ถนนดินเพ่ือการเกษตร การก่อสร้าง ความสะดวก
บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ การสัญจรไปมามีเส้นทาง บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ ตาม สบายในการสัญ

ล าเลียงผลผลิต แบบท่ีก าหนด จรไปมา
 

๒๘ โครงการก่อสร้างบล็อค เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
คอนเวิร์ส (วังขัวแป้น ) ความสะดวกสบายใน บล็อคคอนเวิร์ส ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
หมู่ท่ี ๒ การสัญจรไปมา หมู่ท่ี ๒ ตามแบบท่ี สบายในการสัญ

ก าหนด จรไปมา

๒๙ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๒๖,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
การเกษตร บ้านนาตาล เพ่ือการเกษตร และล า เฉล่ีย ๔ เมตร ยาว ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก

 หมู่ท่ี ๓ เลียงผลผลิตทางการ รวม ๒๔๐ เมตร หนา สบายในการสัญ

เกษตร เฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร จรไปมามีเส้นทาง
ล าเลียงผลผลิต
ทางการเกษตร

๘๕
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๐ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนมีถนน กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๔,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร (สายรอบล าห้วย เพ่ือการเกษตร และล า รวม ๑,๓๐๐ เมตร หนา ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
นาตาลตอนล่าง) บ้านนาตาล เลียงผลผลิตทางการ เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร สบายในการสัญ
หมู่ท่ี ๓ เกษตร ปริมาณลูกรังไม่น้อย จรไปมามีเส้นทาง

กว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์ ล าเลียงผลผลิต
เมตร ทางการเกษตร

๓๑ โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ขนาดกว้าง๐.๒๐ เมตร ๑๓๗,๐๐๐ ร้อยละของประชา น้ าไม่ท่วมขังภาย กองช่าง
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาลภายในชุมชนและเพ่ือให้ ยาวรวม ๘๒ เมตร ลึก ชนท่ีสัญจรไปมา ในชุมชน
หมู่ท่ี ๓ ประชาชนสัญจรไปมา ต้น ๐.๒๐ เมตร ลึก 

ได้สะดวก ปลาย ๐.๓๐ เมตร

๓๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนดิน บ้านนาตาล หมู่ท่ี เพ่ือการเกษตร และล า เฉล่ีย ๓เมตร ยาว ก่อสร้าง ความสะดวก
๓ (ถนนเลียบล าห้วยหนอง เลียงผลผลิตทางการ รวม ๒๐๐ เมตร หนา สบายในการสัญ
แผก) เกษตร เฉล่ีย ๐.๓๐ เมตร จรไปมามีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิต

ทางการเกษตร

๘๖
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

๓๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐,๘๐๐ จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนดิน บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ เพ่ือการเกษตร และล า เฉล่ีย ๔เมตร ลึกเฉล่ีย ก่อสร้าง ความสะดวก

(ถนนเลียบล าห้วยนาตาล เลียงผลผลิตทางการ ๑.๕๐ เมตร สบายในการสัญ

ตอนบน) เกษตร  จรไปมา 

๓๔ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๒๗,๐๐๐ จ านวนถนนท่ี ประชาชนได้รับ กองช่าง

ถนนดิน บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ เพ่ือการเกษตร และล า ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม ก่อสร้าง ความสะดวก

(ถนนเลียบล าห้วยท้ายหมู่ เลียงผลผลิตทางการ ๑๘๐ เมตร หนาเฉล่ีย สบายในการสัญ

บ้าน) เกษตร ๐.๓๐ เมตร จรไปมามีเส้นทาง

ล าเลียงผลผลิต

ทางการเกษตร

๓๕ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓๑๓,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

เพ่ือการเกษตร บ้านนาตาล ความสะดวกสบายใน เฉล่ีย ๒.๕๐ เมตร รับการซ่อมแซม ความสะดวก

หมู่ท่ี ๓ (ถนนใหม่) การสัญจรไปมา มีเส้น ยาวรวม ๑,๓๐๐เมตร สบายในการสัญ

ทางการล าเลียงผลผลิต หนาเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร จรไปมามีเส้นทาง

ทางการเกษตร ล าเลียงผลผลิต

ทางการเกษตร

๘๗

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๖ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้างเฉล่ีย ๔.๐๐เมตร ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

การเกษตร ห้วยนาตาล - ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๖๐๐ เมตร รับการปรับปรุง ทางในการล า
คลองชลประทาน หมู่ท่ี ๓ การสัญจรไปมาและมี หนาเฉล่ีย ๐.๔๐ เมตร เลียงผลผลิตทาง

เส้นทางล าเลียงผลผลิต พร้อมวางท่อระบายน้ า การเกษตร
ทางการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

 ๐.๓๐ เมตร จ านวน
 ๕ จุด

๓๗ โครงการก่อสร้างห้องน้ า เพ่ือให้มีห้องน้ าไว้คอย  ก่อสร้างห้องน้ าขนาด ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนมีห้อง กองช่าง
(ตลาดบ้านนาตาล ) บริการแก่ประชาชน กว้าง ๒ เมตร ยาว ๕ ชนท่ีได้รับบริการ น้ าสาธารณะใช้
บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ เมตร จ านวน ๓ ห้อง

จ านวน ๑ หลัง

๓๘ โครงการขุดลอกคลองรอบ  เพ่ือให้ประชาชนได้รับ  - ขนาดกว้าง ๓ เมตร ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ป่าช้าหนองเซียงค า ความสะดวกสบายใน ยาว ๕๕๐ เมตร ลึก ชาชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก

 บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ การสัญจรไปมา เฉล่ีย  ๑.๕๐ เมตร สบายในการสัญ
คันดินถนนกว้าง ๔ จรไปมา
เมตร

๘๘
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๙ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการปรับปรุง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนมีเส้น กองช่าง

เพ่ือการเกษตร (สายรอบล า ความสะดวกสบายใน ถนนดินเพ่ือการเกษตร รับการปรับปรุง ทางในการล า
ห้วยนาตาลตอนกลาง ) การสัญจรไปมาและมี บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ เลียงผลผลิตทาง
บ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ เส้นทางล าเลียงผลผลิต การเกษตร

ทางการเกษตร

๔๐ โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสร้างร่อง ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านนาตาลความสะดวกสบายใน ระบายน้ าภายในหมู่ ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
หมู่ท่ี ๓ การสัญจรไปมาและป้อง บ้าน หมู่ท่ี ๓ ตามแบบ สบายในการสัญ

กันน้ าท่วมขังภายใน ท่ีก าหนด จรไปมา
ชุมชน

๓๓ โครงการก่อสร้างถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔๙๒,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
การเกษตร บ้านม่วงค า ความสะดวกสบายใน เฉล่ีย ๔ เมตร รับการซ่อมแซม ความสะดวก
หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมา มีเส้น ยาวรวม ๑,๓๕๐เมตร สบายในการสัญ

ทางการล าเลียงผลผลิต หนาเฉล่ีย ๐.๕๐ เมตร จรไปมา 
ทางการเกษตร

๘๙
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๔ โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้านพร้อมลงลูกรัง ความสะดวกสบายใน เฉล่ีย ๔ เมตร ยาว รับการก่อสร้าง ความสะดวก
(สายบ้านนายวิมล - บ้านนาง การสัญจรไปมา มีเส้น  ๒๖๐ เมตร สูงเฉล่ีย ร้อยละของประชา สบายในการสัญ
สมคิด ) บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ ทางการล าเลียงผลผลิต  ๐.๖๐ เมตร พร้อมลง ชนท่ีสัญจรไปมา จรไปมา 

ทางการเกษตร ลูกรัง

๓๕ โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการก่อสร้างร่อง ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงค า ความสะดวกสบายใน ระบายน้ าภายในหมู่ ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
หมู่ท่ี ๔ (สายโรงเรียนบ้าน การสัญจรไปมาและป้อง บ้าน หมู่ท่ี ๔ ตามแบบ สบายในการสัญ
นาอ่างม่วงค า) กันน้ าท่วมขังภายใน ท่ีก าหนด จรไปมา

ชุมชน

๓๖ โครงการปรับปรุงร่องระบาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๔๐๐,๐๐๐  ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
น้ าภายในหมู่บ้านพร้อมฝาปิด ความสะดวกสบายใน รวม ๒๐๗ เมตร ลึกต้น ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก

 บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมาและป้อง ๐.๕๕ เมตร ลึกปลาย สบายในการสัญ
กันน้ าท่วมขังภายใน ๐.๘๐ เมตร จรไปมา
ชุมชน

๙๐
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๓๗ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว  ๑๔๕,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร (สายหนองปู่ตา) ความสะดวกสบายใน รวม ๑,๕๐๐ เมตร ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การสัญจรไปมา มีเส้น หนาเฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร สบายในการสัญ

ทางการล าเลียงผลผลิต หรือปริมาณลูกรังไม่ จรไปมา 
ทางการเกษตร น้อยกว่า ๕๐๐ ลูก 

บาศก์เมตร

๓๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๑๒๙,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนดิน บ้านโคกสะอาด ความสะดวกสบายใน ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม รับการซ่อมแซม ความสะดวก
หมู่ท่ี ๕ (ถนนเลียบล าห้วย การสัญจรไปมา มีเส้น ๑๑๒ เมตร สูงเฉล่ีย  สบายในการสัญ
นาตาลตอนล่าง ) ทางการล าเลียงผลผลิต ๑.๕๐ เมตร จรไปมา มีเส้น

ทางการเกษตร ทางล าเลียงผล
ผลิตทางการ
เกษตร

๓๙ โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ขนาดกว้าง ๓   เมตร ๖๕,๐๐๐ ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ความสะดวกสบายใน ยาวรวม ๓๗ เมตรหนา ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๕ การสัญจรไปมา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลง สบายในการสัญ

ลูกรังไหล่ถนน จรไปมา 

๙๑

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๐ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐,๐๐๐  จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร (สายหนองแวง) ความสะดวกสบายในการ ๘๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย รับการซ่อมแซม ความสะดวก
บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๕ สัญจรไปมาและมีเส้น  ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ  สบายในการสัญ

ทางล าเลียงผลผลิตทาง ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๕ จรไปมา มีเส้น
การเกษตร ลูกบาศก์เมตร ทางล าเลียงผล

ผลิตทางการ
เกษตร

๔๑ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐,๐๐๐   จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
การเกษตร (สายหนองบัว) ความสะดวกสบายในการ ๘๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย รับการซ่อมแซม ความสะดวก
บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๕ สัญจรไปมาและมีเส้น  ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ  สบายในการสัญ

ทางล าเลียงผลผลิตทาง ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๕ จรไปมา มีเส้น
การเกษตร ลูกบาศก์เมตร ทางล าเลียงผล

ผลิตทางการ
เกษตร

๙๒

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๒ โครงการปรับปรุงถนนดินเพ่ือ เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการปรับปรุง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง

การเกษตร(สายหนองมันปลา) ความสะดวกสบายในการ ถนนดินเพ่ือการเกษตร รับการซ่อมแซม ความสะดวก
บ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี ๖ สัญจรไปมาและมีเส้น บ้านโนนเจริญตามแบบ  สบายในการสัญ

ทางล าเลียงผลผลิตทาง ท่ีก าหนด จรไปมา มีเส้น
การเกษตร ทางล าเลียงผล

ผลิตทางการ
เกษตร

๔๓ โครงการปรับปรุงถนนดิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ผิวจราจรกว้างเฉล่ีย ๒๗๓,๐๐๐ จ านวนถนนท่ีได้ ประชาชนได้รับ กองช่าง
เพ่ือการเกษตร บ้านอ่างค า ความสะดวกสบายใน ๒.๕๐ เมตร ยาวรวม รับการปรับปรุง ความสะดวก
หมู่ท่ี ๗ การสัญจรไปมา มีเส้น ๑,๒๐๐ เมตร หนา สบายในการสัญ

ทางการล าเลียงผลผลิต เฉล่ีย ๐.๑๐ เมตร จรไปมามีเส้นทาง
ทางการเกษตร ล าเลียงผลผลติ

ทางการเกษตร
๔๔ โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง ด าเนินการวางท่อระ ๗๗,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ ภายในหมู่บ้านและลด บายน้ าภายในหมู่บ้าน ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
อุบัติเหตุทางถนน บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ ไปมา สบายในการสัญ

ตามแบบท่ีก าหนด จรไปมา

๙๓

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๕ โครงการก่อสร้างร่องระบาย เพ่ือให้หมู่บ้านมีร่องระ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ๔๒๒,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

น้ า คสล. บ้านค าข่า หมู่ท่ี ๒ บายน้ าและป้องกันน้ า เมตร ยาว ๒๓๗ เมตร ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน ลึก ๐.๒๐ เมตร พร้อม ไปมา สบายในการสัญ

วางท่อระบายน้ า คสล. จรไปมา
มอก.ช้ัน ๓ ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐
x ๑.๐๐ เมตร จ านวน
๓๖ ท่อน

๔๖ โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือป้องกันน้ าท่วมขัง วางท่อ คสล.มอก.ช้ัน ๑๖๘,๐๐๐ จ านวนถนนดิน น้ าไม่ท่วมขังและ กองช่าง
ถนนดินบ้านนาตาล หมู่ท่ี ๓ และให้ประชาชนได้รับ ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์ ท่ีได้วางท่อระบาย ประชาชนสัญจร

 ความสะดวกสบายใน กลาง ๑ เมตร จ านวน น้ า ไปมาได้สะดวก
การสัญจรไปมา ๓ แถว จ านวน ๑๘ 

ท่อน
๔๗ โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการวางท่อ ๙๑,๐๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านโคกสะอาด หมู่ท่ี ๕ ความสะดวกสบายใน ระบายน้ าตามแบบ ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
การสัญจรไปมาและลด อบต.นาตาล ก าหนด ไปมา สบายในการสัญ
อุบัติเหตุ จรไปมา

๙๔

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔๘ โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือให้ประชาชนได้รับ ด าเนินการวางท่อระ  ๗๕,๖๐๐ จ านวนร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนเจริญ ความสะดวกสบายใน บายน้ า มอก.ช้ัน ๓ ประชาชนท่ีสัญจร ความสะดวก
หมู่ท่ี ๖ การสัญจรไปมาและลด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไปมา สบายในการสัญ

อุบัติเหตุ  ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จรไปมา
ความยาว ๔๕ เมตร

๔๙ โครงการก่อสร้างระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ด าเนินการก่อสร้าง ๘๐๑,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
ประปา บ้านนาอ่าง หมู่ท่ี ๑ ในการอุปโภค บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีมีน้ าประปาใช้ ในการอุปโภค

อย่างเพียงพอ  ๑ แห่ง ตามแบบท่ี และบริโภคอย่าง
ก าหนด เพียงพอ

๕๐ โครงการปรับรุงระบบประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ด าเนินการปรับปรุง  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หมู่บ้าน บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ ในการอุปโภค บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีมีน้ าประปาใช้ ในการอุปโภค

อย่างเพียงพอ บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ บริโภค
 

 

๙๕

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๕๑ โครงการปรับปรุงระบบประ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ด าเนินการก่อสร้าง ๒๓๖,๑๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ า กองช่าง

ปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด ในการอุปโภค บริโภค โรงกรองก าจัดเหล็ก ท่ีมีน้ าประปาใช้ ในการอุปโภค
หมู่ท่ี ๕ อย่างเพียงพอ ขนาด ๒.๕ ลูกบาศก์ บริโภค

เมตรต่อช่ัวโมง ตอน
 ล่างเป็นถังน้ าใสขนาด

๑๔ ลูกบาศก์เมตร

๕๒ โครงการขยายเขตประปา เพ่ือให้ประชาชนมีน้ า ด าเนินการขยายเขต  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนครัวเรือน ประชาชนมีน้ า กองช่าง
หมู่บ้าน (ซอยบ้านนายบุญ ในการอุปโภค บริโภค ระบบประปาหมู่บ้าน ท่ีมีน้ าประปาใช้ ในการอุปโภค
เย่ียม) บ้านโคกสะอาด อย่างเพียงพอ บ้านโคกสะอาด บริโภค
หมู่ท่ี ๖ หมู่ท่ี ๕

๕๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนได้รับ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐,๐๐๐   ร้อยละของประชา ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนผิวจราจรแอสฟัลส์ติก ความสะดวกสบายในการ ๒๙๐ เมตร พ้ืนท่ีไม่ ชนท่ีสัญจรไปมา ความสะดวก
คอนกรีต บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ สัญจรไปมาและมีเส้น น้อยกว่า ๑,๔๕๐  สบายในการสัญ

ทางล าเลียงผลผลิตทาง ตารางเมตร จรไปมา  
การเกษตร

 

๙๖

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๑  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑๐  ด้านการเกษตร
 ๑๐.๑ แผนงาน  การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการส่งเสริมการเล้ียง เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้แก่ ด าเนินการจัดฝึก ๓๐,๐๐๐ จ านวนผู้ท่ีเข้ารับ ประชาชนมี ส านักปลัด

ปลาในบ่อดิน ประชาชนและสร้างราย อบรมการเล้ียงปลา การฝึกอบรม อาชีพเสริมและ
ได้ให้แก่ครัวเรือน ในบ่อดินให้แก่ประชา มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ชนหมู่ที ๑-๗

๒ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีกัก ด าเนินการปรับปรุง ๕๒,๐๐๐ จ านวนฝายชะลอ ประชาชนมีท่ีกัก กองช่าง
ฝายชะลอน้ า บ้านนาตาล เก็บน้ าและมีน้ าใช้เพ่ือ ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า น้ าท่ีปรับปรุง เก็บน้ าใช้เพ่ือ
หมู่ท่ี ๓ (ล าห้วยถ้ าพระน้อย) การเกษตรอย่างเพียงพอ จ านวน ๑ แห่ง การเกษตร

๓ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีกัก ความกว้างเฉล่ีย ๔ ๑๐๐,๐๐๐ จ านวนฝายชะลอ ประชาชนมีท่ีกัก กองช่าง
ฝายชะลอน้ า บ้านโนนเจริญ เก็บน้ าและมีน้ าใช้เพ่ือ เมตร ยาวรวม ๖ เมตร น้ าท่ีปรับปรุง เก็บน้ าใช้เพ่ือการ
หมู่ท่ี ๖ การเกษตรอย่างเพียงพอ เกษตร

๙๗

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๔ โครงการขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีกัก ความกว้างเฉล่ีย ๓ ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่งน้ าท่ี ประชาชนมีท่ี กองช่าง

สาธารณะ (ห้วยนาใน ) เก็บน้ าและมีน้ าใช้เพ่ือ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ ขุดลอก กักเก็บน้ าใช้เพ่ือ
บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การเกษตรอย่างเพียง เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ การเกษตร

พอ เมตร 

๕ โครงการขุดลอกแหล่งน้ า เพ่ือให้ประชาชนมีท่ีกัก ความกว้างเฉล่ีย ๓  ๒๐๐,๐๐๐ จ านวนแหล่งน้ าท่ี ประชาชนมีท่ี กองช่าง
สาธารณะ (ห้วยยางตอนบน) เก็บน้ าและมีน้ าใช้เพ่ือ เมตร ยาวรวม ๑,๓๐๐ ขุดลอก กักเก็บน้ าใช้เพ่ือ
บ้านม่วงค า หมู่ท่ี ๔ การเกษตรอย่างเพียง เมตร ลึกเฉล่ีย ๑.๕๐ การเกษตร

พอ เมตร 

๙๘

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและย่ังยืน
ยุทธศาสตร์ ท่ี ๑๑  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 ๑๑.๑ แผนงาน  การเกษตร

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  ( KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
๑ โครงการท้องถ่ินอาสาปลูก เพ่ือปลูกจิตส านึกให้แก่ ด าเนินกิจกรรมปลูก ๒๐,๐๐๐ จ านวนท่ีสาธารณะ ประชาชนมีจิต ส านักปลัด

ป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา ประชาชนในการอนุรักษ์ ป่าเฉลิมพระเกียรติ ประโยชน์ท่ีด าเนิน ส านึกในการอนุ
สร้างป่า รักษ์น้ า ทรัพยากรธรรมชาติและ และหญ้าแฝกในท่ี การปลูกป่า รักษ์ทรัพยากร

ส่ิงแวดล้อม สาธารณะประโยชน์ ธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม

๙๙

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ


