
 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ครั้งที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ 

 
 
 



 

 

ค ำน ำ 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -
2565)  และประกาศใช้เมื่อวันท่ี  14  มิถุนายน  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2561 
ไปแล้วนั้น 

 

โดยโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง ยังไม่ครอบคลุมกับความจ าเป็นในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและยัง
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องมีการเพิ่มเติมแผนงาน โครงการ/กิจกรรม เพื่อ
เป็นกรอบการจัดท างบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมสามารถตอบสนอง
และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนพื้นท่ีรับผิดชอบเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทองและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพน
ทอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 นี้จะ
ได้ใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินสะสมสามารถตอบสนองกับปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพนทองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง  อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ จังหวดัชัยภูม ิ

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
-แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

144 

 
 
 

210,260,000 

 
 
 

158 

 
 
 

218,620,000 

 
 
 

158 

 
 
 

218,620,000 

 
 
 

460 

 
 
 

647,500,000 

รวม - - - - 144 210,260,000 158 218,620,000 158 218,620,000 460 647,500,000 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
-แผนงานการเกษตร 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
- 

 
 

3 

 
 

1,469,000 

 
 

3 

 
 

1,469,000 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

6 

 
 

2,938,000 
 

รวม - - - - 3 1,469,000 3 1,469,000 - - 6 2,938,000 

4.การพัฒนาด้าน
การศึกษา  ศาสนา  
ประเพณ ี และ
วฒันธรรม 
- แผนงานการศาสนา 
วฒันธรรมและ
นนัทนาการ 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

130,000 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

580,000 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 

580,000 

 
 
 
 

21 

 
 
 
 

1,290,000 

รวม - - - - 7 130,000 7 580,000 7 580,000 21 1,290,000 

 

แบบ ผ. 01 
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ยุทธศาสตร์ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5.การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวติและ
สังคม 
-แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน        
-แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
 
- 
 
- 

 
- 

 
 
 
1 
 
2 

 
2 

 
 
 

100,000 
 

230,000 
 

70,000 

 
 
 

1 
 

2 
 
- 

 
 
 

100,000 
 

230,000 
 

- 

 
 
 
1 
 
2 

 
- 

 
 
 

100,000 
 

230,000 
 

- 

 
 
3 
 
6 
 
2 

 
 
 

300,000 
 

690,000 
 

70,000 
 

รวม - - - - 5 400,000 3 330,000 3 330,000 11 1,060,000 

บัญชีครุภณัฑ์ - - - - 4 204,600 4 4,704,600 4 4,704,600 12 9,613,800 
 

รวม - - - - 4 204,600 4 4,704,600 4 4,704,600 12 9,613,800 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ  จังหวดัชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูม ิที ่6  การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเช่ือมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
11. แผนงานเคหะและชุมชน  

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่1            
1 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. สายขา้ง อบต.
โพนทองเช่ือมกบัถนน
นานายทองจนัทร์ ดวง
กนัตธ์ร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายขา้ง อบต.โพน
ทองเช่ือมกบัถนน
นานายทองจนัทร์ 
ดวงกนัตธ์ร กวา้ง 3 
เมตร ยาว 450 เมตร 

- - 803,000 803,000 803,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 
 
 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายบา้นนายฉวี  
พุทธชาลี 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนายฉวี  
พุทธชาลี กวา้ง 4 
เมตร ยาว 43 เมตร 

 
 
 

- - 97,000 97,000 97,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 
 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
 
 
 
 
 

กองช่าง 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่1            
3 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. สายบา้นนาย
อนนัต ์ วิลา้ย  หมู่ท่ี 1 ต.
โพนทอง อ.เมือง จ.
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนายอนนัต ์ 
วิลา้ย กวา้ง 2.5 
เมตร ยาว 69 เมตร 

- - 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายบา้นนาย
ประสิทธ์ิ จุลอกัษร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนาย
ประสิทธ์ิ จุลอกัษร 
กวา้ง 3  เมตร ยาว 
99 เมตร 

- - 174,000 174,000 174,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายบา้นนาย
สุทศัน์  ช่ืนนอก   

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนายสุทศัน์  
ช่ืนนอก  กวา้ง  2.5  
เมตร ยาว 56 เมตร 

- - 81,000 81,000 81,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายนานายจนัทร์ 
ดวงกนัตธ์ร-ล าเหมือง
ปะทาว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนานายจนัทร์ 
ดวงกนัตธ์ร-ล า
เหมืองปะทาว หมู่ท่ี 
1 กวา้ง 3 ยาว 370 
เมตร 

- - 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่1            
7 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางไปบา้น
ใหม่พฒันา หมู่ท่ี 1 
ไปหนองใหญ่ 

เพ่ือให้ประชาชน
มีไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือนแลละใช้
ในนการเกษตร 

สายทางบา้นใหม่พฒันา  หมู่ท่ี 
1 ไปหนองใหญ่ 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

8 โครงการพฒันา
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
รหัสสายทางทอ้งถิ่นหมายเลข ชย.ถ.
102 - 011  (สายใหม่พฒันา - หนอง
ใหญ่)   บา้นใหม่พฒันาหมู่ที่ 1  
ต  าบลโพนทองอ าเภอเมืองชยัภูมิ 
จงัหวดัชยัภูมิขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
5.00   เมตร  ยาว  180.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตาม
สภาพพื้นที่  หรือมีพื้นที่ด  าเนินการ
ไม่น้อยกวา่   900.00   ตารางเมตร   
และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากวา่  
135.00    ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ  านวน 1 
ป้าย       (ตามแบบองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่2            
1 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล. สายหนองสระ 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายหนองสระ 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร หมู่ 2 

- - 714,000 714,000 714,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายแยก 202 –แยก
วดัโนนม่วง หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายแยก 202 –แยก
วดัโนนม่วง หมู่ท่ี 2 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

- - 1,964,000 1,964,000 1,964,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. โดยเสริมผวิจราจร
แอสฟัลติกคอนกรีต 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายวดัทุ่งสว่าง 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
235 เมตร 

- - 351,000 351,000 351,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายขา้งบา้น
นางวินยัรักษ ์ ประสาน
พนัธ์ถึงบา้นพนัตรีพงษ์
เทพ  ประสานเนตร 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายขา้งบา้นนาง
วินยัรักษ ์ ประสาน
พนัธ์ถึงบา้นพนัตรี
พงษเ์ทพ  ประสาน
เนตร ยาว 106 เมตร 

- - 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

 
 



7 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่2            
5 โครงการก่อสร้างราง

ระบายน ้าสายขา้งบา้น
นางมาลยั ขนัตีถึงบา้น
นางทองมา ปรางคช์ยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายขา้งบา้นนาง
มาลยั ขนัตีถึงบา้น
นางทองมา ปรางค์
ชยัภูมิ ยาว 95 เมตร 

- - 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายขา้งบา้นพ่อ
สอ้ิง  เพียงชยัภูมิถึงบา้น
นางสมหวงั ถ่ินสมบรูณ์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายขา้งบา้นพ่อสอ้ิง  
เพียงชยัภูมิถึงบา้น
นางสมหวงั ถ่ิน
สมบรูณ์ ยาว 280 
เมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. (ซอยบา้นนาย
สมศกัด์ิ  ถนอมชาติ) บา้น
โพนทอง หมู่ท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบา้นนาย
สมศกัด์ิ  ถนอมชาติ 
ขนาดกวา้ง 3.00 
เมตร  ยาว 3.40 
เมตร 

- - 60,000 60,000 60,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
1 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล . สายนานายพิพฒัน์-
ทางหลวง 201 หมู่ท่ี 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนานายพิพฒัน์-
ทางหลวง 201 หมู่ท่ี 
3 กวา้ง 4 เมตร ยาว 
920 เมตร 

- - 2,190,000 2,190,000 2,190,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล . สายสุ่มหวั หมู่ท่ี 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายสุ่มหัว หมู่ท่ี 3 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
2,200 เมตร 

- - 6,545,000 6,545,000 6,545,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน  
คสล. สายแยกหนองบวั 
(ช่วงท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายแยกหนองบวั 
(ช่วงท่ี 2) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 173 เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน
ลูกรังบา้นนางเมง้-ซบั
พระไวย ์ระยะท่ี 2 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นนางเมง้-ซบั
พระไวย ์ระยะท่ี 2 
กวา้ง 4 เมตร 3,500 
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนนดินลูกรัง (สายสุม
หัว) บา้นนางเมง้ หมู่ท่ี 
3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายซอยสุมหัว (ช่วงท่ี 
1 ) ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉล่ีย0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณดินลูกรัง
ไม่นอ้ยกว่า 600.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อม
ปรับเกล่ีย 
(ช่วงท่ี 2) ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 1,100 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 
330.00 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมปรับเกล่ียและ
ป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย 
(ตาม แบบ อบต.โพน
ทองก าหนด) 
 

- - 185,000 185,000 185,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. ซอยบา้นนายทนงค์
ศกัด์ิ  รอดรังนก-บา้นนาย
สมบติั  เปือยท่าเมือง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบา้นนายทนงค์
ศกัด์ิ  รอดรังนก-
บา้นนายสมบติั  
เปือยท่าเมือง 

- - 180,000 180,000 180,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการวางท่อส่งน ้ าจาก
หนองใหญ่ไปพกัท่ีสระ
บ่อหินเพ่ือส่งต่อไปสระ
โศกดินแดง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ใชเ้พ่ือท าการเกษตรท่ี
ย ัง่ยนื 

จากหนองใหญ่ไป
พกัท่ีสระบ่อหินเพ่ือ
ส่งต่อไปสระโศก
ดินแดง 

- - 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
น ้ าไดส้ะดวก 
ปลอดภยั 

ประชาชนมีน ้าใชท่ี้
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน
ดินลูกรัง (สายบา้นนาง
เมง้ไปบา้นซับพระไวย์
ช่วงนานายประวติั เต็ง
ชยัภูมิถึงนานายคูณทรัพย ์
ข าหินตั้ง) บา้นนาวงเมง้ 
หมู่ท่ี 3 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนางเมง้ไป
บา้นซบัพระไวย์
ช่วงนานายประวติั 
เต็งชยัภูมิถึงนานาย
คูณทรัพย ์ข าหินตั้ง) 
ขนาดกวา้ง 4.00 
เมตร ยาว1,200 
เมตร 
 

- - 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
9 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางเขา้สายบ่อ
หิน ไปบา้นซบัพระ
ไวย ์

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

สายทางเขา้สายบ่อ
หิน ไปบา้นซบัพระ
ไวย ์

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

10 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางบา้นนางเมง้ 
ไปบา้นซับพระไวย ์

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

สายทางบา้นนางเมง้ 
ไปบา้นซับพระไวย ์

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางเขา้และแยก
สายบา้นนางเมง้ ซอย
สุมหัว 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกสายบา้นนาง
เมง้ ซอยสุมหัว 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
12 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 008   
(สายบา้นนางเมง้ - บา้นซบั
พระไวย)์   บา้นนางเมง้  หมู่
ที่  3  ต  าบลโพนทอง   
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ   จงัหวดั
ชยัภูมิ  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  5.00   เมตร  ยาว  
180.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่   
900.00   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากวา่  
135.00    ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ  านวน 1 ป้าย    
(ตามแบบองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโพนทอง
ก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่3           
13 โครงการพฒันา

ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถานท่ีจดักิจกรรมและ
มีสถานท่ืออกก าลงั
กายและใชเ้วลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหลก็ 
(บริเวณวดัเพชรพิบูลย)์  
บา้นนางเมง้ หมู่ที่  3     
ต  าบลโพนทอง   อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิ 
แปลงที่ 1  กวา้งเฉลีย 15.20   
เมตร  ยาวเฉลี่ย  180.00  
เมตร หนา  0.15  เมตร  
แปลงที่ 2  กวา้งเฉลีย 18.65   
เมตร  ยาวเฉลี่ย  33.90  
เมตร หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพื้นที่ด  าเนินการไม่
น้อยกวา่  931.50   ตาราง
เมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  139.72    
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย     (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทองก าหนด) 

- - 507,000 507,000 - ร้อยละ80 ของ
ประชาชนไดมี้
สถานท่ีจดักิจกรรม
และมีสถานท่ืออก
ก าลงักายและใชเ้วลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 

ประชาชนมีสถานท่ี
จดักิจกรรมและ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงอยา่ง
คงทนถาวร 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล . สายท่าตะ
คู-อ่างเก็บน ้ าหินลบั
มีด หมู่ท่ี 4 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายท่าตะคู-อ่างเก็บ
น ้ าหินลบัมีด หมู่ท่ี 
4 กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,785 เมตร 

- - 11,260,000 11,260,000 11,260,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล . จากสาม
แยกท่าตะคู-สามแยก
ทางไปบา้นซบัพระ
ไวย ์  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากสามแยกท่าตะ
คู-สามแยกทางไป
บา้นซบัพระไวย ์ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,880 เมตร 

- - 5,593,000 5,593,000 5,593,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จาก
ถนนลาดยางโนนสาว
เอ-้นานางกุหลาบ  ดงั
ชยัภูมิ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนนลาดยาง
โนนสาวเอ-้นานาง
กุหลาบ  ดงัชยัภูมิ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
380 เมตร 

- - 1,130,000 1,130,000 1,130,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จากนา
นายบุญมี  โสโพธ์ิ
ทอง-นานายกองมา 
ดวงมณี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากนานายบุญมี  
โสโพธ์ิทอง-นา
นายกองมา ดวงมณี 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
1,930 เมตร 

- - 4,019,000 4,019,000 4,019,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
5 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .จากปู่ ตา
บา้นหนองหญา้รัง-นา
นายมานะ ช่างคูณ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากปู่ ตาบา้นหนอง
หญา้รังกา-นานาย
มานะ ช่างคูณ กวา้ง 
3 เมตร ยาว 930 
เมตร 

- - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .ทางเขา้
นานางหนูจิม ดวงเงิน 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ทางเขา้นานางหนู
จิม ดวงเงิน กวา้ง4 
เมตร ยาว 560 เมตร 

- - 1,332,000 1,332,000 1,332,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จากถนน
ท่าตะคู-นานายบุญ
โฮม ดวงมณี 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนนท่าตะคู-นา
นายบุญโฮม ดวง
มณี กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 

- - 2,380,000 2,380,000 2,380,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จากอ่าง
หินลบัมีด-นานาง
สมควร ลีรังกา 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากอ่างหินลบัมีด-
นานางสมควร ลีรัง
กา กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 450 เมตร 

- - 1,338,000 1,338,000 1,338,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
9 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .ซอยหนา้
บา้นนางอารี 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยหนา้บา้นนาง
อารี กวา้ง 3.5 เมตร 
ยาว 19 เมตร 

- - 37,000 37,000 37,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

10 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .ทางเขา้
บา้นนางนงครั์กษ ์
สงวนศกัด์ิ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ทางเขา้บา้นนาง
นงครั์กษ ์สงวนศกัด์ิ 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
54 เมตร 

- - 111,000 111,000 111,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้า สายบา้น
นายอดุลย ์ นารีรักษ ์  

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายบา้นนายอดุลย ์ 
นารีรักษ ์ กวา้ง 0.50 
เมตร ลึกเฉล่ีย 0.25-
0.50 เมตร ยาว 108 
เมตร 

- - 194,000 194,000 194,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังสายท่าตะคู 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายท่าตะคู กวา้ง 4 
เมตร ยาว 2,800 
เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



17 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
13 โครงการก่อสร้างลาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้นหนองหญา้รังกา 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการลานคอนกรีต
เสริมเหล็กศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้รังกา 

ขนาดกวา้ง 4 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร 

- - 170,000 170,000 170,000 ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กมีลาน
คอนกรีตไวเ้พ่ือ
จดักิจกรรม 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กมี
ลานคอนกรีตไวเ้พ่ือ
จดักิจกรรมท่ีคงทน
ถาวร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้าง
อาคารเอนกประสงค์
บา้นหนองหญา้รังกา 
หมู่ท่ี 4  

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงคบ์า้นหนอง
หญา้รังกา 

ขนาดกวา้ง 12.50 
เมตร ยาว 20 เมตร 
สูง 7.40 เมตร 

- - 432,000 432,000 432,000 ประชาชนมี
ศาลา
อเนกประสงค์
เพ่ือจดักิจกรรม 

ประชาชนไดใ้ช้
ประโยชน์จากอาคาร
เอนกประสงคใ์นการ
ประกอบอาชีพ 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังเรียบคลอง
อีสานเขียว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

เรียบคลองอีสาน
เขียว กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 3,600 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
บา้นหนองหญา้รังกา 
ไปบา้นนางเมง้ 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

บา้นหนองหญา้รัง
กา ไปบา้นนางเมง้ 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
17 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และแยก
ถนนสายปู่ ตา ไปอู่ดี
เลิศ 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกถนนสายปู่ ตา 
ไปอู่ดีเลิศ 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และแยก
สายท่าตะคู 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกสายท่าตะคู 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และถนน
สายแยกบ่อน ้าบา้น
หนองหญา้รังกา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
ถนนสายแยกบ่อน ้า
บา้นหนองหญา้รัง
กา 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่4           
20 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. สาย
บา้นนางส าเนียง  
คะระมะ หมู่ท่ี 4 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนางส าเนียง  คะระมะ หมู่ท่ี 4 
กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 29  เมตร 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

21 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล . สาย
บา้นนางหนูทิพย ์ 
แนวโสภี  หมู่ท่ี 4 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนางหนูทิพย ์ แนวโสภี  หมู่ท่ี 
4 กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 10  เมตร 

- - 18,000 18,000 18,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

22 โครงการพฒันา
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ รหัสสาย
ทางทอ้งถิ่นหมายเลข ชย.ถ.102 - 13   (สายท่า
ตะคู - อ่างเก็บน ้ าหินลบัมีด)   บา้นหนองหญา้
รังกา  หมู่ที่ 4 ต  าบลโพนทอง   อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิขนาดผวิจราจร  กวา้ง  
5.00   เมตร  ยาว  180.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร  หรือมี
พื้นที่ด  าเนินการไม่นอ้ยกวา่       900.00   
ตารางเมตร   และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่า
กวา่  135.00    ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ  านวน 1 ป้าย   (ตาม
แบบองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง
ก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่5           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .บา้น
สร้างแว-้
ถนนลาดยางทางไป
บา้นห้วยบง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นสร้างแว-้
ถนนลาดยางทางไป
บา้นห้วยบง กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,700 
เมตร 

- - 5,057,000 5,057,000 5,057,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .สายขา้ง
เมรุบา้นสร้างแว-้
อ่างเก็บน ้ าหินลบั
มีด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายขา้งเมรุบา้น
สร้างแว-้อ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีด กวา้ง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร 

- - 2,082,000 2,082,000 2,082,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล . 
สามแยกไปวดัจ าปี
กลาง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สามแยกไปวดัจ าปี
กลาง กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 850 เมตร 

- - 1,770,000 1,770,000 1,770,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล . 
สายบา้นสร้างแว-้
บา้นซบัพระไวย ์ 
(รอบบา้น) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นสร้างแว-้
บา้นซบัพระไวย ์ 
(รอบบา้น) กวา้ง 4 
เมตร ยาว 173 เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ท่อลอดเหล่ียม 
(บริเวณนานางสมยั  
ทนัรังกา)  บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 5 
ต าบลโพนทอง 
อ าเภอเมือง จงัหวดั
ชยัภูมิ 
 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและ
ปริมาณการกกัเก็บน ้ า
ของฝาย ส าหรับให้
เกษตรกรไวใ้ชเ้พ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ท่อลอดเหล่ียม
ขนาด 1.80x1.80x6 
เมตร จ  านวน 4 ช่อง 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80%ของ
ประชาชนมีฝาย
น ้าลน้ไวก้กัเก็บ
น ้ าเพ่ือการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

ประชาชนพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีฝายน ้า
ลน้ไวก้กัเก็บน ้ าเพ่ือ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว ์

กองช่าง 

6 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ทางไปบา้นซบัพระ
ไวย ์ไปอ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางไปบา้นซบัพระ
ไวย ์ไปอ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีด 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ทางไปบา้นสร้างแว ้
ไปบา้นซับพระไวย ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางไปบา้นสร้างแว ้
ไปบา้นซับพระไวย ์

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ทางไปบา้นสร้างแว ้
ไปอ่างเก็บน ้ าหิน
ลบัมีด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้ก
ครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ทางไปบา้นสร้างแว ้ไปอ่างเก็บ
น ้ าหินลบัมีด  

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 
ของครัวเรือน
มีไฟฟ้าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชแ้ลมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

9 โครงการพฒันา
เสน้ทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ 
รหัสสายทางทอ้งถิ่นหมายเลข ชย.ถ.
102 - 14   (สายบา้นสร้างแว ้ถึง 
ถนนลาดยางทางไปบา้นห้วยบง)  
เช่ือมแนวเขตต าบลห้วยบง  บา้น
สร้างแว ้ หมู่ที่  5    ต  าบลโพนทอง   
อ  าเภอเมืองชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิ  
ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  5.00   เมตร  
ยาว  180.00  เมตร หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด  าเนินการไม่น้อยกวา่    
900.00   ตารางเมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  135.00    
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ  านวน 1 
ป้าย  (ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 
ของ
ประชาชน
ผูใ้ชเ้ส้นทาง
สะดวกและ
ปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการพฒันา
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถานท่ีจดักิจกรรม
และมีสถานท่ืออก
ก าลงักายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ
ลานหนา้เมรุ)  บา้นสร้างแว ้หมู่
ท่ี  5     ต าบลโพนทอง   อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิ  
กวา้งเฉลีย 30.00   เมตร  ยาว
เฉล่ีย  30.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร   หรือมีพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่นอ้ยกว่า  928.00   ตาราง
เมตร   และมีปริมาตรคอนกรีต
ไม่ต ่ากว่า  139.20  ลูกบาศก์
เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย     (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพน
ทองก าหนด 

- - 506,000 506,000 - ร้อยละ80ของ
ประชาชนไดมี้
สถานท่ีจดักิจกรรม
และมีสถานท่ืออก
ก าลงักายและใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
สถานท่ีจดั
กิจกรรมและ
ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงอยา่ง
คงทนถาวร 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .บา้นซบั
พระไวยไ์ปบา้นซบั
ม่วง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นซบัพระไวยไ์ป
บา้นซบัม่วง กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,450 
เมตร 

- - 7,288,000 7,288,000 7,288,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .ซอย
บา้นนายสวสัด์ิ 
สงวนศกัด์ิ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบา้นนายสวสัด์ิ 
สงวนศกัด์ิ กวา้ง 4 
เมตร ยาว 173 เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .ซอย
หนา้ฟาร์มหมนูายสุ
พล ทางชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยหนา้ฟาร์มหมู
นายสุพล ทางชยัภูมิ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร 

- - 892,000 892,000 892,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .ทางเขา้
ท่ีผลิตน ้าประปาหมู
บา้นซบัพระไวย ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ทางเขา้ท่ีผลิต
น ้าประปาหมูบา้น
ซบัพระไวย ์กวา้ง 
3.5 เมตร ยาว 1,090 
เมตร 

- - 2,269,000 2,269,000 2,269,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .บา้นซบั
พระไวย-์บ่อขยะ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นซบัพระไวย-์
บ่อขยะ กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,530 
เมตร 

- - 7,526,000 7,526,000 7,526,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
6 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .ซอย
บา้นฝร่ัง-อ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยบา้นฝร่ัง-อ่างเก็บน ้ า
หินลบัมีด กวา้ง 3.5 เมตร 
ยาว 620 เมตร 

- - 1,291,000 1,291,000 1,291,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล. (บริเวณ
ขา้งโรงคดัแยกขยะ)
บา้นซบัพระไวย ์
หมู่ท่ี 6) 

เป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างลาน 
คสล. (บริเวณขา้งโรง
คดัแยกขยะ)บา้นซบั
พระไวย ์หมู่ท่ี 6) 
 

ขนาดกวา้ง 14 เมตร ยาว 
60 เมตร หนา 0.15 เมตร 

- - 441,000 441,000 441,000 มีลานบ่อขยะท่ี
คงทนถาวร 

ประชาชนชาว
ต าบลโพนทองมี
ลานบ่อขยะท่ีคงทน
ถาวร 

กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้าง
ศาลาโรงขยะ 

เป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้าง
ศาลาโรงขยะ 

จ านวน 1 โครงการ - - - 500,000 500,000 มีศาลาโรงขยะท่ี
คงทนถาวร 

ประชาชนชาว
ต าบลโพนทองมี
ศาลาโรงขยะท่ี
คงทนถาวร 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงตาก
ขยะ บา้นซบัพระ
ไวย ์หมู่ท่ี 6 

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้าย
โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงตากขยะ 
บา้นซบัพระไวย ์หมู่ท่ี 
6 

ขนาดกวา้ง 10.80 เมตร 
ยาว 14 เมตร 

- - 130,000 130,000 130,000 มีโรงตากขยะท่ี
คงทนถาวร 

มีโรงตากขยะท่ี
คงทนถาวร 
 
 
 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรังซอย
สร้างเหีย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายซอยสร้างเหีย (ช่วงท่ี 
1)  จากสร้างเหียไปบา้น
ซบัพระไวย ์ขนาดกวา้ง 
4.00  เมตร ยาว 1,900 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 760.00
ท ลูกบาศก ์พร้อมปรับ
เกล่ีย (ช่วงท่ี 2) จาก
สร้างเหียไปอ่างเก็บน ้ า
ห้วยหินแตก โดยท าการ
ลงลูกรัง  ขนาด กวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่นอ้ยกว่า 300.00 
ลูกบาศกเ์มตร พร้อมปรับ
เกล่ียและป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ 
อบต.โพนทอง ก าหนด) 

- - 244,000 244,000 244,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
13 โครงการก่อสร้าง

เตาเผาขยะ 
เป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

จ านวน 1 โครงการ - - - 500,000 500,000 มีเตาเผาขยะท่ี
คงทนถาวร 

ต าบลโพนทองมี
เตาเผาขยะท่ีคงทน
ถาวร 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างร้ัว
บ่อขยะ 

เป็นค่าใชจ่้ายตาม
โครงการก่อสร้างร้ัวบ่อ
ขยะ 

จ านวน 1 โครงการ - - - 500,000 500,000 บ่อขยะมีร้ัวท่ี
คงทนถาวร 

บ่อขยะมีร้ัวท่ีคงทน
ถาวร 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางไปบา้นซบั
พระไวย ์ไปคุม้นา
ทราย  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางไปบา้นซบั
พระไวย ์ไปคุม้นา
ทราย 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางไปบา้นซบั
พระไวย ์ไปห้วยหิน
แตก  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางไปบา้นซบั
พระไวย ์ไปห้วยหิน
แตก 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่6           
17 โครงการติดตั้ง

ระบบสูบน ้า
พลงังานแสงอาทิตย ์
หมู่ท่ี 6 บา้นซบัพระ
ไวย ์

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าด่ืม น ้ าใชทุ้ก
ครัวเรือน 

บา้นซบัพระไวย ์ หมู่ท่ี 6 - - 495,000 495,000 495,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช ้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืม 
น ้ าใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

18 โครงการพฒันา
เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 15   (สาย
บา้นซบัพระไวย ์ไป บา้นซบั
ม่วง)   บา้นซบัพระไวย ์ หมู่ที่  6  
ต าบลโพนทอง   อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  5.00   เมตร  ยาว  
180.00  เมตร หนา  0.15  เมตร 
ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด  าเนินการไม่น้อย
กวา่     900.00   ตารางเมตร   
และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่า
กวา่  135.00    ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ  านวน 1 ป้าย   (ตาม
แบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล .แยกวดั
โนนม่วง-บา้นนาง
ยพุา ลาตพาน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

แยกวดัโนนม่วง-
บา้นนางยพุา ลา
ตพาน กวา้ง 2.5 
เมตร ยาว 233 เมตร 

- - 3,465,000 3,465,000 3,465,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .แยกไปวดั
โนนม่วง-ท่าหวา้ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

แยกไปวดัโนนม่วง-
ท่าหวา้ กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 1,033 
เมตร 

- - 2,151,000 2,151,000 2,151,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จากแยก
ไปวดัโนนม่วง-บา้น
ผอื 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากแยกไปวดัโนน
ม่วง-บา้นผอื กวา้ง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 892,000 892,000 892,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล .จากบา้น
นางเพญ็ประภา 
ประสานเช้ือ-ล าปะ
ทาว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นนางเพญ็
ประภา ประสาน
เช้ือ-ล าปะทาว กวา้ง 
3 เมตร ยาว 460 
เมตร 

- - 821,000 821,000 821,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
 
 

กองช่าง 

 
 



30 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 
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เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 
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(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
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รับผดิชอบ
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2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่7           
5 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล .เลียบล าหว้ยดิน
แดง-บ่อหลุบ(ฝ่ังซา้ย 
ช่วงท่ี1) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

เลียบล าห้วยดิน
แดง-บ่อหลุบ(ฝ่ัง
ซา้ย ช่วงท่ี1) กวา้ง 
3 เมตร ยาว 1,050 
เมตร 

- - 1,874,000 1,874,000 1,874,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .เลียบล าหว้ยดิน
แดง-บ่อหลุบ (ฝ่ังซา้ย 
ช่วงท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

เลียบล าห้วยดิน
แดง-บ่อหลุบ (ฝ่ัง
ซา้ย ช่วงท่ี 2) กวา้ง 
3 เมตร ยาว 2,045 
เมตร 

- - 3,650,000 3,650,000 3,650,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .เลียบล าหว้ยดิน
แดง-บ่อหลุบ (ฝ่ังขวา) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

เลียบล าห้วยดิน
แดง-บ่อหลุบ (ฝ่ัง
ขวา) กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 2,965 เมตร 

- - 5,292,000 5,292,000 5,292,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .ท่าหวา้-บ่อหลุบ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ท่าหวา้-บ่อหลุบ 
กวา้ง 2.5 เมตร ยาว 
880 เมตร 

- - 1,309,000 1,309,000 1,309,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

9 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .จากฝายนาพ่อ
จรัส-หนองหัวโพน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากฝายนาพ่อจรัส-
หนองหัวโพน กวา้ง 
2.5 เมตร ยาว 580 
เมตร 

- - 862,000 862,000 862,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 



31 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ
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 หมู่ที ่7           
10 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล .จากล าห้วยดิน
แดง(ท่าหวา้)-โนนคอก
ววั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากล าห้วยดินแดง
(ท่าหวา้)-โนนคอก
ววั กวา้ง 3 เมตร 
ยาว 670 เมตร 
 

- - 1,195,000 1,195,000 1,195,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายวงัหวัโสก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายวงัหัวโสก กวา้ง 
4 เมตร ยาว 173 
เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. สายหนา้บา้นนาย
พร้อมพงษ ์ วงศษ์า 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายหนา้บา้นนาย
พร้อมพงษ ์ วงศษ์า 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
34 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล. จากล าห้วยดิน
แดงถึงหนองหัวโพน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากล าห้วยดินแดง
ถึงหนองหัวโพน 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร (ช่วงท่ี 1) 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร (ช่วงท่ี 2) 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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(บาท) 

 หมู่ที ่7           
14 ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟ้า

ใชทุ้กครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตร 

แยกจากล าห้วยดิน
แดงถึงหนองหัว
โพน ยาว 400 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ละมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

15 ขยายเขตประปาหมู่บา้น เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม 
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

แยกจากล าห้วยดิน
แดงถึงหนองหัว
โพน ยาว 400 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืม 
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายหนา้บา้น
นายพร้อมพงษ ์วงศษ์า
ถึงหนา้บา้นนางวิสา 
ประสาน 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายหนา้บา้นนาย
พร้อมพงษ ์วงศษ์า
ถึงหนา้บา้นนางวิสา 
ประสาน ยาว 37 
เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน ้าสายหนา้บา้น
นายไสว  พิกุลถึงหนา้
บา้นนางสุณี แปลก
ชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

สายหนา้บา้นนาย
ไสว  พิกุลถึงหนา้
บา้นนางสุณี แปลก
ชยัภูมิ ยาว 39 เมตร 

- - 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

กองช่าง 
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 หมู่ที ่7           
18 โครงการก่อสร้างท่อลอด

เหล่ียม (บริเวณนานาย
แพง  พิมพโ์ครต)  บา้น
สร้างแว ้หมู่ท่ี 5 ต าบล
โพนทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดัชยัภูมิ 
 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและ
ปริมาณการกกัเก็บน ้ า
ของฝาย ส าหรับให้
เกษตรกรไวใ้ชเ้พ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

ท่อลอดเหล่ียม
ขนาด 1.80x1.80x6 
เมตร จ  านวน 4 ช่อง 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80%ของ
ประชาชนมีฝาย
น ้าลน้ไวก้กัเก็บ
น ้ าเพ่ือ
การเกษตรและ
เล้ียงสัตว ์

ประชาชนพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีฝายน ้าลน้
ไวก้กัเก็บน ้ าเพ่ือ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว ์

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างทางสาธารณะ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ทางโคง้บา้นโนนม่วง ไป
โนนกระยอม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางโคง้บา้นโนน
ม่วง ไปโนนกระ
ยอม 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

20 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างทางสาธารณะ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ทางไปบา้นโนนม่วง ไป
โนนแดง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางไปบา้นโนน
ม่วง ไปโนนแดง 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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21 หมู่ที ่7           
 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 007   
(สายบา้นโนนม่วง - บา้นโนน
แดง) เช่ือมต่อแนวเขตต าบล
บุ่งคลา้  บา้นโนนม่วง  หมู่ที่  
7      ต  าบลโพนทอง  อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  
ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  5.00   
เมตร  ยาว  180.00  เมตร หนา  
0.15  เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้ง
ละ 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่   
900.00   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากวา่  
135.00    ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ  านวน 1 ป้าย (ตาม
แบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 หมู่ที ่7           
 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102-010    
(สายบา้นโนนม่วง - ไปล าปะ
ทาว)   บา้นโนนม่วง  หมู่ที่ 7  
ต  าบลโพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ  ขนาด
ผวิจราจร  กวา้ง  4.00   เมตร  
ยาว  225.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่    
900.00   ตารางเมตร   และมี
ปริมาตรคอนกรีตไม่ต ่ากวา่  
135.00    ลูกบาศก์เมตร  
พร้อมป้ายประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ  านวน 1 ป้าย     
(ตามแบบองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโพนทองก าหนด) 
 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 หมู่ที ่7           
 โครงการพฒันา

แหล่งน ้าชุมชนเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การเกษตร อุปโภค
และบริโภค 

ลดการใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้ามาใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตยเ์กษตรกร
ไดใ้ชน้ ้ าในการเกษตร
อยา่งพอเพียง 

ลอ้เลื่อนสูบน ้ าพลงังาน
แสงอาทิตย ์ขนาด 2.4  กิโลวตัต ์
บา้นโนนม่วง  หมู่ที่ 7   ต าบล
โพนทอง   อ  าเภอเมืองชยัภูมิ   
จงัหวดัชยัภูมิ แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ขนาด 310 วตัต ์ 
จ  านวน 8 แผง  อินเวอร์เตอร์ 
ขนาด 2.2 กิโลวตัต ์220  โวลต ์ 
จ  านวน 1 เคร่ือง ลอ้เลื่อนเหลก็
พ่นสีรองพื้นกนัสนิม จ านวน 1 
คนั เคร่ืองสูบน ้ าผวิดิน  ชนิดท่อ
พญานาค ขนาด 5 น้ิว  พร้อม
มอเตอร์กระแสสลบั (AC) ขนาด 
3  แรงมา้ จ  านวน 1 เคร่ือง  
อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบต่างๆ เช่น
สายไฟ ท่อ PVC.  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ จ  านวน 
1 ป้าย     (ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพนทอง
ก าหนด) 

- - 500,000 500,000 - ร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

เพ่ือให้เกษตรกรมีน ้ า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
1 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล .สายหลงัวดันอ้ย 
เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายหลงัวดันอ้ย 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,100 เมตร 

- - 2,618,000 2,618,000 2,618,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .จากบา้นซบัม่วง-
บา้นม่วงเงาะต าบลห้วย
บง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากบา้นซบัม่วง-
บา้นม่วงเงาะต าบล
ห้วยบง กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร 

- - 2,856,000 2,856,000 2,856,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .บา้นซบัม่วง-วดัภู
แฝด 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นซบัม่วง-วดัภู
แฝด กวา้ง 5 เมตร 
ยาว 2,050 เมตร 

- - 6,098,000 6,098,000 6,098,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .สายปู่ ตาบา้นซบั
ม่วง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายปู่ ตาบา้นซบั
ม่วง กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 814 เมตร 

- - 1,937,000 1,937,000 1,937,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงถนน 
คสล .สายบา้นซบัม่วงไป
ฝายห้วยหินแตก 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นซบัม่วงไป
ฝายห้วยหินแตก 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
1,580 เมตร 

- - 3,760,000 3,760,000 3,760,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
6 โครงการปรับปรุงถนน 

คสล .สายขา้งโรงเรียน
บา้นซบัม่วงไปต าบลนา
เสียว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายขา้งโรงเรียน
บา้นซบัม่วงไป
ต าบลนาเสียว กวา้ง 
4 เมตร ยาว 173 
เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างทางสาธารณะ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางเขา้และแยก
กลางบา้นซบัม่วง  

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกกลางบา้นซบั
ม่วง 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

8 โครงการติดตั้งโคมไฟ
ส่องสว่างทางสาธารณะ
พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางเขา้และแยก
กลางบา้นหนา้โรงเรียน
บา้นซบัม่วง 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกกลางบา้นหนา้
โรงเรียนบา้นซบั
ม่วง 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชแ้ลมีความ
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

9 โครงการติดตั้งระบบสูบ
น ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
หมู่ท่ี 8 บา้นซบัม่วง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าด่ืม 
น ้ าใชทุ้กครัวเรือน 

บา้นซบัม่วง  หมู่ท่ี 
8 

- - 495,000 495,000 495,000 ร้อยละ 60 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช ้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าด่ืม 
น ้ าใชอ้ยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่8           
10 โครงการพฒันาเส้นทาง

ขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 16   
(สายขา้งโรงเรียนบา้นซบั
ม่วง ไป ต าบลนาเสียว)    
เช่ือมต่อแนวเขตต าบลนา
เสียว  บา้นซบัม่วง  หมู่ที่  8     
ต าบลโพนทอง   อ  าเภอ
เมืองชยัภูมิ   จงัหวดัชยัภูมิ 
ขนาดผวิจราจร  กวา้ง  5.00   
เมตร  ยาว  180.00  เมตร 
หนา  0.15  เมตร ไหล่ทาง
ลูกรังขา้งละ 0.50 เมตร  
หรือมีพื้นที่ด  าเนินการไม่
น้อยกวา่  900.00   ตาราง
เมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  135.00    
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย

ประชาสัมพนัธ์
โครงการ จ านวน 1 ป้าย     
(ตามแบบองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโพน
ทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. สายนา 
คลึม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนาคลึม กวา้ง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

- - 2,380,000 2,380,000 2,380,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จากนา
นายสมบุญ ดงั
ชยัภูมิ-คลองอีสาน
เขียว 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากนานายสมบุญ 
ดงัชยัภูมิ-คลอง
อีสานเขียว กวา้ง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร 

- - 1,428,000 1,428,000 1,428,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.จากนา
นายสมนึก ศรีสุ
ชาติ-ถนนลาดยาง
สายไปบา้นห้วยบง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากนานายสมนึก 
ศรีสุชาติ-
ถนนลาดยางสายไป
บา้นห้วยบง กวา้ง 
3.5 เมตร ยาว 1,180 
เมตร 

- - 2,457,000 2,457,000 2,457,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางโนน
สาวเอ-้นานายพรม
มา กองจนัทร์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนนลาดยาง
โนนสาวเอ-้นานาย
พรมมา กองจนัทร์ 
กวา้ง 3.5 เมตร ยาว 
220 เมตร 

- - 458,000 458,000 458,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จาก
ถนนลาดยาง-นา
นายขาว วงรัตน์ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนนลาดยาง-
นานายขาว  วงรัตน์ 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
700 เมตร 

- - 1,666,000 1,666,000 1,666,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จากหนา้
วดัศรีเทพ-
ถนนลาดยางทางไป
บา้นสร้างแว ้

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากหนา้วดัศรีเทพ-
ถนนลาดยางทางไป
บา้นสร้างแว ้กวา้ง 
4 เมตร ยาว 325 
เมตร 

- - 773,000 773,000 773,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.ทางเขา้
นานายสร้อย แสน
สูง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ทางเขา้นานายสร้อย 
แสนสูง กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 500 เมตร 

- - 1,041,000 1,041,000 1,041,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จากวดั
หลวงปู่ ศรีเทพ-ส่ี
แยกวดัหนองไผ่
ลอ้ม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากวดัหลวงปู่ ศรี
เทพ-ส่ีแยกวดัหนอง
ไผล่อ้ม กวา้ง 6 
เมตร ยาว 1,580 
เมตร 

  5,640,000 5,640,000 5,640,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง สายท่ี 
1 (สายเรียบคลอง
อีสานเขียว) สายท่ี 
2 (สายสวนป่า
นครชยัถึงโรง
ผลิตน ้า) 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

สายที่ 1 ช่วงที่ 1 (จากถนนลาดยางถึงคลอง
อีสานเขียว) โดยท าการลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาณดินลกูรังไม่น้อยกวา่ 240.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลีย่ ช่วงที่ 2 (จาก
นานายสุริยา  ดวงมณีถึงสานนาคลึม) โดยท า
การลงลกูรัง ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,200 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกวา่ 360.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ปรับเกลี่ย ช่วงที่ 3 (จากคลองอีสานเขยีวถึง
โรงผลิตน ้ า) โดยท าการลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 
3.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลีย่ 0.10 
เมตรหรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
360.00 ลกูบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลีย่ ช่วงที่ 
4 (จากนานางอรุณรักณ์ จินดามาตย ์เรียบ
คลองอีสานเขยีว) โดยท าการลงลกูรัง ขนาด
กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลีย่ 
0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกวา่ 
300.00 ลกูบาศก์เมตร 
สายที่ 2 (จากสวนป่านครชยัถึงโรงผลิตน ้ า) 
โดยท าการลงลูกรัง ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 
2,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาณดินลูกรังไม่นอ้ยกวา่ 1,120.00 
ลูกบาศก์เมตร พร้อมใปรับเกลี่ยและป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงกการ จ  านวน 1 ป้าย 
(ตามแบบ อบต 
โพนทองก าหนด) 

- - 442,000 442,000 442,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย
หนา้บา้นพ่อ
ส ารอง  กอง
จนัทร์-นานายบุญ
เฮียง จ าพนัธ ์

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

สายหนา้บา้นพ่อส ารอง  กองจนัทร์-นา
นายบุญเฮียง จ าพนัธ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,245 เมตร 

- - 9,653,000 9,653,000 9,653,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จาก
สระน ้าโนนสาว
เอ-้สามแยกสระ
หนองม่วง 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

จากสระน ้าโนนสาวเอ-้สามแยกสระ
หนองม่วง กวา้ง 5 เมตร ยาว 1,137 
เมตร 

- - 3,382,000 3,382,000 3,382,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จาก
วดัหลวงปู่ ศรีเทพ-
ส่ีแยกวดัหนองไผ่
ลอ้ม 

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

จากวดัหลวงปู่ ศรีเทพ-ส่ีแยกวดัหนอง
ไผล่อ้ม กวา้ง 6 เมตร ยาว 1,580 เมตร 

  5,640,000 5,640,000 5,640,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย
หนา้บา้นพ่อ
ส ารอง  กอง
จนัทร์-นานายบุญ
เฮียง จ าพนัธ ์

เพ่ือให้ประชาชน
มีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

สายหนา้บา้นพ่อส ารอง  กองจนัทร์-นา
นายบุญเฮียง จ าพนัธ์ กวา้ง 5 เมตร ยาว 
3,245 เมตร 

- - 9,653,000 9,653,000 9,653,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคม
ท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จากสระ
น ้าโนนสาวเอ-้สาม
แยกสระหนองม่วง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากสระน ้าโนนสาว
เอ-้สามแยกสระ
หนองม่วง กวา้ง 5 
เมตร ยาว 1,137 
เมตร 

- - 3,382,000 3,382,000 3,382,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

15 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สายนา
นายสุทิน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนานายสุทิน 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
220 เมตร 

- - 385,000 385,000 385,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
บา้นหนองหญา้รัง
กา ไปห้วยบง 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

บา้นหนองหญา้รัง
กา ไปห้วยบง 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์
ถนนทางเขา้และ
แยกกลางหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา ไป
ฟาร์มโค 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกกลางหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา ไป
ฟาร์มโค 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
18 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และแยก
ถนนสายฟาร์ม
หมู่บา้นหนองหญา้รัง
กา 

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกถนนสายฟาร์ม
หมู่บา้นหนองหญา้
รังกา 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

19 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และสาม
แยกบา้นหนองหญา้
รังกา บา้นสร้างแว ้

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใชทุ้กครัวเรือนแลละใช้
ในการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
สามแยกบา้นหนอง
หญา้รังกา บา้น
สร้างแว ้

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
20 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 17    
(สายจากวดัหลวงปู่ ศรีเทพ ถึง 
ส่ีแยกวดับา้นหนองไผล่อ้ม)    
บา้นหนองหญา้รังกา  หมู่ที่  9   
ต าบลโพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ   ขนาด
ผวิจราจร  กวา้ง  5.00   เมตร  
ยาว  180.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่  900.00   
ตารางเมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  135.00    
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย    (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



47 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
21 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็  รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 18    
(สายนานายสุทิน  สายศรี)   
บา้นหนองหญา้รังกา  หมู่ที่  9  
ต  าบลโพนทอง  อ  าเภอเมือง
ชยัภูมิ  จงัหวดัชยัภูมิ ขนาดผวิ
จราจร  กวา้ง  3.00   เมตร  
ยาว  300.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่  900.00   
ตารางเมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  135.00    
ลูกบาศก์เมตร   พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่9           
22 โครงการพฒันา

เส้นทางขนส่ง
ผลผลิตทางการ
เกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหลก็ รหัสสายทางทอ้งถิน่
หมายเลข ชย.ถ.102 - 009   
(สายห้วยนา)   บา้นหนอง
หญา้รังกา  หมู่ที่  9   ต  าบล
โพนทอง อ  าเภอเมืองชยัภูมิ  
จงัหวดัชยัภูมิ  ขนาดผวิจราจร  
กวา้ง  5.00   เมตร  ยาว  
180.00  เมตร หนา  0.15  
เมตร ไหล่ทางลูกรังขา้งละ 
0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่
ด  าเนินการไม่น้อยกวา่  900.00   
ตารางเมตร   และมีปริมาตร
คอนกรีตไม่ต ่ากวา่  135.00    
ลูกบาศก์เมตร  พร้อมป้าย
ประชาสัมพนัธ์โครงการ 
จ านวน 1 ป้าย     (ตามแบบ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล
โพนทองก าหนด) 

- - 499,000 499,000 - ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. ซอยนา
เจริญ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยนาเจริญ กวา้ง 
4 เมตร ยาว 173 
เมตร 

- - 398,000 398,000 398,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.จากถนน 
202-สระหนองม่วง  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากถนน 202-สระ
หนองม่วง กวา้ง 5 
เมตร ยาว 513 เมตร 

- - 1,535,000 1,535,000 1,535,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ซอยหนา้
บา้นนายใจ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยหนา้บา้นนาย
ใจ กวา้ง 4 เมตร 
ยาว 700 เมตร 

- - 1,660,000 1,660,000 1,660,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.หนา้บา้น
นางหวานใจ หาญ
สมบติั-ล าเหมือง
สาธารณะ  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

หนา้บา้นนางหวาน
ใจ หาญสมบติั-ล า
เหมืองสาธารณะ 
กวา้ง 5 เมตร ยาว 
72 เมตร 

- - 214,000 214,000 214,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. หนา้บา้น
นายไพฑูรย ์ลอง
จ านง-นานายสุขสันต ์
สมานเพ่ือน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

หนา้บา้นนาย
ไพฑูรย ์ลองจ านง-
นานายสุขสันต์
สมานเพ่ือน กวา้ง 3 
เมตร ยาว 120 เมตร 

- - 214,000 214,000 214,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
6 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. จากสาม
แยกศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้
รังกา-ส่ีแยกทางไป
วดับา้นหนองไผ่
ลอ้ม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากสามแยกศนูย์
พฒันาเด็กเล็กบา้น
หนองหญา้รังกา-ส่ี
แยกทางไปวดับา้น
หนองไผล่อ้ม กวา้ง 
5 เมตร ยาว 3,600 
เมตร 
 

- - 10,710,000 10,710,000 10,710,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการปรับปรุง
ถนนลูกรัง ซอย
สวนป่านครชยั 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ซอยสวนป่านครชยั 
กวา้ง 4 เมตร ยาว 
3,340 เมตร 

- - 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 
 
 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้าซอย
หลงัศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กบา้นหนองหญา้
รังกาถึงบา้นนางบวั
ผนั  ทองวิลยั 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ซอยหลงัศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กบา้นหนอง
หญา้รังกาถึงบา้น
นางบวัผนั  ทองวิลยั 
ยาว 150 เมตร 
 
 

- - 240,000 240,000 240,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
9 โครงการก่อสร้าง

ฝายน ้าลน้ (บริเวณ
นานายประพจน์  
กองจนัทร์)  บา้น
หนองหญา้รังกา หมู่
ท่ี 10 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพและ
ปริมาณการกกัเก็บน ้ า
ของฝาย ส าหรับให้
เกษตรกรไวใ้ชเ้พ่ือ
การเกษตรในช่วงฤดู
แลง้ 

โดยท าการก่อสร้าง
ฝายแบบ มข.2527 
สันฝาย 1.50 เมตร 
ผนงัขา้งสูง 3.00 
เมตร กวา้ง 17.00 
เมตร 

- - 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 80%ของ
ประชาชนมีฝาย
น ้าลน้ไวก้กัเก็บ
น ้ าเพ่ือการเกษตร
และเล้ียงสัตว ์

ประชาชนพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีฝายน ้าลน้
ไวก้กัเก็บน ้ าเพ่ือ
การเกษตรและเล้ียง
สัตว ์

กองช่าง 

10 โครงการขยายเขต
ระบบจ่ายน ้าดิบเพ่ือ
การเกษตร บา้น
หนองหญา้รังกา  
หมู่ท่ี 10  ต าบลโพน
ทอง  อ  าเภอเมือง  
จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงมีน ้ าใช้
ในการเกษตร 

บา้นหนองหญา้รัง
กา  หมู่ท่ี  10  ต าบล
โพนทอง  อ  าเภอ
เมือง  จงัหวดัชยัภูมิ 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนใน
พ้ืนท่ีใกลเ้คียงมี
น ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

ปะชาชนในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียงมีน ้ าใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 

11 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และ
แยกกลางหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกกลางหมู่บา้น
หนองหญา้รังกา 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

 



52 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่10           
12 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้และ
แยกถนนสายโรงน ้า
บา้นหนองหญา้รัง
กา 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ถนนทางเขา้และ
แยกถนนสายโรงน ้า
บา้นหนองหญา้รัง
กา 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีไฟฟ้า
ใชอ้ยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. สาย
บา้นนายสร้อย  
แสนสูง หมู่ท่ี 10 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายบา้นนายสร้อย  
แสนสูง หมู่ท่ี 10
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
95 เมตร 
 

- - 160,000 160,000 160,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่11           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. บา้น
นายไพรัตน์ ธง
ทอง-นานายวิบลูย ์
หาญฤทธ์ิธา 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

บา้นนายไพรัตน์ ธง
ทอง-นานายวิบลูย ์
หาญฤทธ์ิธา  กวา้ง 
3 เมตร ยาว 220 
เมตร 

- - 385,000 385,000 385,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ไปนา
นางสุทิน แกว้คอน
ไทย 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

ไปนานางสุทิน แกว้
คอนไทย  กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 300 เมตร 

- - 414,000 414,000 414,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. จาก
หนองแปน-โสกดิน
แดง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากหนองแปน-
โสกดินแดง กวา้ง 5 
เมตร ยาว 2,890 
เมตร 

- - 8,597,000 8,597,000 8,597,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

4 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.สายนา
นายอ านวย จวงเงิน-
นานายค ามุง ถ่ิน
สมบรูณ์  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนานายอ านวย 
จวงเงิน-นานายค า
มุง ถ่ินสมบรูณ์ 
กวา้ง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร 

- - 1,248,000 1,248,000 1,248,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุง
ถนน คสล.สาย
กฤติยา รีสอร์ท-
โลมา รีสอร์ท  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายกฤติยา รีสอร์ท-
โลมา รีสอร์ท กวา้ง 
4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่11           
6 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล.สายนา
นางสุทิน แกว้คอน
ไทย  

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

สายนานางสุทิน 
แกว้คอนไทย กวา้ง 
4 เมตร ยาว 200 
เมตร 

- - 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

7 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ถนนทางเขา้บา้น
นางเมง้ ไปหนอง
สระพงั 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
และใชใ้นการเกษตร 

ถนนทางเขา้บา้น
นางเมง้ ไปหนอง
สระพงั 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 

8 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อสูบน ้า
หนองใหญ่ โรงสูบ
น ้าหนองใหญ่
สาธารณะ
ประโยชน์ บา้นนาง
เมง้ หมู่ท่ี 11 ต าบล
โพนทอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้า
ใชทุ้กครัวเรือนและใช้
ในการเกษตร 

ปรับปรุงระบบท่อ
สูบน ้า ท่อเหล็ก
เหนียว ø 10 น้ิว 
พร้อมเสาตอม่อ รับ
แนวท่อ 

- - 84,000 84,000 84,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีน ้ าใช้
อยา่งเพียงพอ 

ประชาชนมีน ้าใชทุ้ก
ครัวเรือนและใชใ้น
การเกษตรอยา่ง
เพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่12           
1 โครงการปรับปรุง

ถนน คสล. โดย
เสริมผวิจราจรแอส
ฟัลติกคอนกรีตสาย
วดัทุ่งสว่างถึงบา้น
นายจรูญ คุณธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนมี
เส้นทางคมนาคมท่ี
สะดวกปลอดภยั 

จากหนา้วดัทุ่งสว่าง
ถึงบา้นนายจรูญ 
คุณธรรม กวา้ง 3.5 
เมตร ยาว 112 เมตร 

- - 148,000 148,000 148,000 ร้อยละ 60 ของ
ประชาชนผูใ้ช้
เส้นทางสะดวก
และปลอดภยั 

ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีสะดวก
ปลอดภยั 

กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้าง
รางระบายน ้า คสล. 
ซอยขา้งบา้นนาง
นิภารัตน์ นิลวงษช์ยั
ถึงหนา้บา้น
นางแยม้ นนตรีรัตน์ 
 

เพ่ือให้ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออกนอก
ชุมชนท่ีสะดวก 

ซอยขา้งบา้นนาง
นิภารัตน์ นิลวงษช์ยั
ถึงหนา้บา้น
นางแยม้ นนตรีรัตน์ 
กวา้ง 0.50 เมตร ลึก
เฉล่ีย 0.25-0.50 
เมตร ยาว 140 เมตร 

- - 241,000 241,000 241,000 ร้อยละ 60 มีการ
ระบายน ้าออก
นอกชุมชนท่ี
สะดวก 

ประชาชนมีราง
ระบายน ้าเสียออก
นอกชุมชนท่ีสะดวก 

กองช่าง 

3 โครงการติดตั้งโคม
ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ทางโคง้บา้นโพน
ทอง ถนนบายพาส 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางโคง้บา้นโพน
ทอง ถนนบายพาส 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

 หมู่ที ่12           
4 โครงการติดตั้งโคม

ไฟส่องสว่างทาง
สาธารณะพลงังาน
ไฟฟ้าแสงอาทิตย ์
ทางไปบา้นโนน
ม่วง ไปห้วยดินแดง 
 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน
แลละใชใ้นการเกษตร 

ทางไปบา้นโนน
ม่วง ไปห้วยดินแดง 

- - 499,000 499,000 499,000 ร้อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอ 

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
แลมีความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์น 

กองช่าง 
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รายละเอยีดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง   อ าเภอเมอืงชัยภูม ิ  จังหวดัชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ ที ่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
2.1.แผนงานการเกษตร 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการพฒันา
ความมัน่คงทางดา้น
อาหาร 

เพ่ือให้ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมจาก
อาชีพเสริม  และลด
ค่าใช ้จ่ายใน
ครัวเรือน 

ส่งเสริมการปลูกไมผ้ล  
จดัซ้ือพนัธุ์ไมผ้ล จ านวน 3 
ชนิด คือ  
1.พนัธุ์มะม่วงน ้าดอกไม ้
100 บาท/ตน้ จ  านวน 1,500 
ตน้ เป็นเงิน 150,000 บาท 
 2.พนัธุ์มะพร้าวน ้าหอม 
180 บาท/ตน้ จ  านวน 1,200 
ตน้ เป็นเงิน 216,000 บาท 
 3.พนัธุ์กลว้ยหอมทอง  60 
บาท/ตน้ จ  านวน 2,200 ตน้ 
เป็นเงิน 132,000 บาท 
4. ค่าใชส้อย  เป็นเงิน 2,000 
บาท 
รวม เป็นเงิน 500,000 บาท 

- - 500,000 500,000 - ประชาชนลด
รายจ่ายเพ่ิม
รายได ้ร้อยละ 
70 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริม
และลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 

 

แบบ ผ.02 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคา้เกษตร
ปลอดภยั 

เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนในต าบล
ไดบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษและเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั  1ค่า
ใชส้อย ค่าจดัท าป้าย
โครงการป้ายโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต
สินคา้เกษตรปลอดภยั 
จ านวน 1 ป้าย จ านวนเงิน 
2,000 บาท  
2. ค่าวสัดุ ค่าจดัซ้ือเมล็ด
พนัธุ์ผกัเมล็ดพนัธ์ผกัเช่น 
ร้ัวกินได ้เช่น พริก มะเขือ 
มะเขือเทศ ฟักทอง คะนา้ 
ถัว่ฝักยาว แตงกวา ฯ 
จ านวน   1 โครงการ 
จ านวนเงิน  498,000 บาท 
รวมเป็นเงิน  500,000 บาท 

- - 500,000 500,000 - ประชาชนได้
บริโภคผกั
ปลอดสารพิษ 
ร้อยละ70 

ประชาชนในต าบล
ไดบ้ริโภคผกัปลอด
สารพิษ และเพ่ิม
รายไดใ้ห้แก่
ประชาชน 

ส านกัปลดั 
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ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 ส่งเสริมและพฒันา
สินคา้การเกษตร
โดยพฒันาอาชีพ
ตามศกัยภาพของ
พ้ืนท่ี(เล้ียงไก่ไข่) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
รายไดเ้พ่ิมจาก
อาชีพเสริม  และลด
ค่าใช ้จ่ายใน
ครัวเรือน 

พฒันาตามศกัยภาพของ
พ้ืนท่ีเล้ียงไก่ไข่ การอบรม
เสริมสร้างความรู้ให้กบั
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 100 ทั้ง 12 หมู่บา้น
ในพ้ืนท่ีต าบลโพนทอง 
รายละเอียดดงัน้ี  
1.ค่าตอบแทน เป็นเงิน 
1,800 บาท   
2.ค่าใชส้อย  เป็นเงิน 
17,900 บาท  
3.จดัซ้ือวสัดุการเกษตรเพ่ือ
ใชใ้นการอบรมการเล้ียงไก่
ไข่ เป็นเงิน 450,000 บาท 
รวม เป็นเงิน 469,700 บาท 

- - 469,700 469,700 - ประชาชนลด
รายจ่ายเพ่ิม
รายได ้ร้อยละ 
70 

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมจากอาชีพเสริม
และลดค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือน 

ส านกัปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  คร้ังที่  1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิที่  1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแข่งขัน
กีฬาท้องถิน่สัมพันธ์
ต้านยาเสพติด
อ าเภอเมืองชัยภูมิ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตาม โครงการ
แข่งขันกีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติดอ าเภอเมือง
ชัยภูมิ 

บุคลากรใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทอง 

- - - 250,000 50,000 บุคลากรภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโพน
ทองได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านการกีฬาและ
สุขภาพร่างกาย
แข็งแรง    
 

บุคลากรภายใน
องค์การบริหารส่วน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการ
กีฬาและสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
เช่ือมความสัมพันธ์
ท่ีดีระหว่างองค์กร
ต่าง ๆ ในเขตอ าเภอ
เมืองชัยภูมิ 

กอง
การศึกษา 

2 โครงการจัดต้ังและ
ส่งเสริมศูนย์กีฬา
ประจ าต าบล 

เพื่อให้ประชาชนใน
ต าบลโพนทองได้มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย 

จัดต้ังและ
ส่งเสริมศูนย์
กีฬาประจ า
ต าบล 
 

- - - 200,000 200,000 ประชาชนมี
สถานท่ีและ
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ.02 
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4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลโพนทอง 
ประจ าปี 2563 

เพื่อเป็นค่าด าเนิน
โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ต าบลโพนทอง 
ประจ าปี 2563 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 25,000 25,000 25,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการประเพณี
สงกรานต์ต าบล
โพนทอง ประจ าปี 
2563 

เพื่อเป็นค่าด าเนิน
โครงการประเพณี
สงกรานต์ต าบล
โพนทอง ประจ าปี 
2563 

จ านวน 1 
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 

5 โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสัมพันธ์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
แข่งขนักีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์ 

จ านวน  1
โครงการ 

- - 30,000 30,000 30,000 เด็กปฐมวยัใน
ศนูยพ์ฒันาเด็ก
เล็กสนใจการเล่น
กีฬา กิจกรรม
นนัทนาการและ
กิจกรรมกลางแจง้ 

เด็กมีร่างกายท่ี
สมบรูณ์แข็งแรง
สมวยัและมี
พฒันาการรอบดา้น 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวด 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการงาน
ประเพณีบุญผะ
เหวด 

จ านวน  1
โครงการ 

- - 35,000 35,000 35,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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4.2.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
ที่ 
 

 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รบั 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการประเพณีท า
ขวัญข้าวต าบลโพน
ทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีท าขวัญข้าว
ต าบลโพนทอง 

จ านวน  1
โครงการ 

- - 20,000 20,000 20,000 สืบทอด
วัฒนธรรมให้คง
อยู่ต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท่ีดีงามไว้ให้คนรุ่น
หลังต่อไป 

กอง
การศึกษา 
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 รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 1 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

 

ยุทธศาสตร์จังหวดัชัยภูมิ ที ่3 การพัฒนาคุณภาพชีวติเพื่อให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวดัที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติและสังคม  
5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดต้ังและ
ส่งเสริมศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการจัดต้ังและ
ส่งเสริมศูนย์พัฒนาและ
ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและคนพิการ 

ผู้สูงอายุและผู้
พิการภายใน
ต าบลโพนทอง 

- - 100,000 100,000 100,000 เพื่อส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุและคน
พิการได้รับการ
พัฒนาด้าน
สุขภาพกาย 
จิตใจ และ
สังคม 

ผู้สูงอายุและคน
พิการมีพื้นท่ีจัด
กิจกรรมและพัฒนา
ศักยภาพ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจและ
ด้านสุขภาพ 

ส านักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ.02 
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5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
ที ่
 

 
โครงการ 

 
วตัถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของ
โครงการ) 

งบประมาณและทีม่า 
ตวัช้ีวดั 
(KPI) 

ผลลพัธ์ทีค่าดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผดิชอบ

หลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการคนดีศรีโพน
ทอง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการคนดีศรีโพน
ทอง 

ประชาชนใน
ต าบลโพนทอง 

- - - - - เป็นผู้ประพฤติ
ปฏิบัติตนตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม 

มีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเดนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

สนง.ปลัด 

2 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพน
ทอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม รุ่นละ 
50 คน 

- - 230,000 230,000 230,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในพื้นท่ี
เกิดเหตุได้อย่าง
ถูกต้อง  

สนง.ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.3 แผนงานสาธารณสุข 

  วตัถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและทีม่า ตวัช้ีวดั ผลลพัธ์ทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที ่
 

โครงการ 
 

(ผลผลติของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(KPI) จะได้รับ รับผดิชอบ
หลกั 

1 โครงการพลังคนไทยร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการพลังคนไทยร่วม
ใจป้องกันไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 35,000 - - ประชานมี
ความรู้และ
ทักษะในการ
จัดท าหน้ากาก
อนามัยไว้ใช้เอง
ในครัวเรือน 

ประชาชนมี
หน้ากากอนามัย
เพื่อใช้ในการ
ป้องกันตนเอง
และในครัวเรือน 

สนง.ปลัด 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคปอดอักเสบจากเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม่ 2019 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคปอดอักเสบจากเช้ือ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม่ 2019 
 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ีต าบล
โพนทอง 

- - 35,000 - - ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ประชาชน
สามารถป้องกัน
โรคระบาดด้วย
ตนเองอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประชาชนในเขต
พื้นท่ีต าบลโพน
ทองมีความรู้ใน
การดูแลตนเอง 
สามารถป้องกัน
ตนเองจาก
โรคติดต่อได้ 
 

สนง.ปลัด 
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บัญชีครุภณัฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  เพิ่มเตมิหรือเปลีย่นแปลง  คร้ังที ่ 1 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 

 
ที ่
 

 
แผนงาน 

 
หมวด ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของครุภณัฑ์) 

งบประมาณและทีม่า 
หน่วยงาน

รับผดิชอบหลกั 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑก์ารเกษตร ป้ัมสูบน ้าใตดิ้น (ซมัเมอร์ส) จ านวน 2 ตวั - - 100,000 100,000 100,000 
กองช่าง 

2 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภณัฑก่์อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 
แรงมา้ 

จ านวน 1 คนั - - - 4,500,000 4,500,000 กองช่าง 

3 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑง์านบา้นงาน
ครัว 

จดัซ้ือถงัน ้ า (แบบไฟเบอร์
กลาส) ขนาดความจุ 2,000 
ลิตร  

จ านวน 12 ถงั - - 99,600 99,600 99,600 ส านกัปลดั 

4 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป 

ครุภณัฑส์ านกังาน เกา้อ้ีแบบลอ้เล่ือน จ านวน 1 ตวั - - 5,000 5,000 5,000 ส านกัปลดั 
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