
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
 ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

     1  โครงการอาหารกลางวนั ศพด.อบต.มวกเหล็ก  เพื่อการเจริญเติบโต
ของเด็ก

 อาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนักเรียน

          224,000                   -                     -    ศพด.
อบต.
มวกเหล็ก

 เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ศพด.
อบต.
มวกเหล็ก

     2  โครงการอาหารกลางวนั ศพด.อบต.บา้นหมาก  เพื่อการเจริญเติบโต
ของเด็ก

 อาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนักเรียน

          224,000                   -                     -    ศพด.
บา้น
หมาก

 เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ศพด.
บา้นหมาก

     3  โครงการอาหารกลางวนั ศพด.อบต.บา้นเขาไม้
เกวยีน

 เพื่อการเจริญเติบโต
ของเด็ก

 อาหารกลางวนั
ส าหรับเด็กนักเรียน

          224,000                   -                     -    ศพด.
บา้นเขา
ไม้เกวยีน

 เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ศพด.บา้น
เขาไม้
เกวยีน

     4  โครงการอาหารเสริม(นม) ส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กทั้ง 3 แหง่ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั้ง 4
 แหง่

 เพื่อการเจริญเติบโต
ของเด็ก

 นมส าหรับเด็ก ศพด.
ทั้ง 3 แหง่ และ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ทั้ง 4 แหง่

       1,190,000                   -                     -    7 แหง่  เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ส่วน
การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี2559-2561

องค์การบรหิารส่วนต าบลมวกเหล็ก

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     5 โครงการส่งเสริมทนัตสุขภาพอนามัยเด็กปฐมวยั เพื่อส่งเสริมทนัต

สุขภาพอนามัยเด็ก
ปฐมวยั

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

             5,000                   -                     -    1 
โครงการ

เด็กรู้รักษาสุขภาพ
ช่องปาก

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

     6  โครงการเฝ้าระวงัติดตามภาวะโภชนาการ  เพื่อใหเ้ด็กมีภาวะ
โภชนาการตามเกณฑ์

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                3,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูง ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

     7  โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค  เพื่อใหศู้นย์เด็กเล็ก
ปลอดโรค

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

             1,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ศูนย์เด็กเล็ก 
สะอาด น่าอยู่ น่า
เรียน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

     8  โครงการหนูน้อยสุขภาพดีกีฬาสัมพนัธ์  เพื่อใหเ้ด็กมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงและ
รักการออกก าลังกาย

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กรักการออก
ก าลังกายและ
เรียนรู้การมีน้ าใจ
เปน็นักกีฬา

 ส่วน
การศึกษา

     9  โครงการส่งเสริมพฒันาด้านร่างกาย  เพื่อส่งเสริม
พฒันาการทางด้าน
ร่างกายของเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                5,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   10  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  เพื่อส่งเสริมสุขภาพ

เด็กใหม้ีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบรูณ์

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                5,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง
สมบรูณ์

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   11  โครงการปอ้งกันโรคติดต่อ  เพื่อใหเ้ด็กได้รับการ
ตรวจสุขภาพตาม
เกณฑ์การเจริญเติบโต
 และปอ้งกันโรคติดต่อ
เบื้องต้น

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -              10,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับ
ภมูิคุ้มกันอย่าง
ปลอดภยั

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   12  โครงการตรวจสุขภาพเด็กปฐมวยั  เพื่อสุขภาพอนามัยที่
ดีของเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -             150,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   13  โครงการหนูท าได้  เพื่อฝึกทกัษะการ
ช่วยเหลือกิจวตัร
ประจ าวนัของเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -                   200  1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   14  โครงการสร้างสุนทรียภาพด้วยศิลปะดนตรี  เพื่อพฒันาการด้าน

อารมณ์ที่ดี และมี
ความกล้าแสดงออก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -                5,000  1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
ด้านอารมณ์ที่ดี 
และมีความกล้า
แสดงออก

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   15  โครงการมอบแฟม้ผลงานเด็ก  เพื่อฝึกพฒันาการ
เรียนรู้ของเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -                2,000  1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
การเรียนรู้สมวยั

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   16  โครงการหนูรักประชาธปิไตย  เพื่อปลูกฝังความรู้รัก
สามัคคีและ
ประชาธปิไตย

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                1,000                   -    1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
การเรียนรู้
ประชาธปิไตยและ
รู้รักสามัคคี

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   17  โครงการหนูช่วยประหยัด  เพื่อใหเ้ด็กมี
พฒันาการเรียนรู้การ
ออมเงิน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

             1,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
เรียนรู้ในการออม
เงิน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   18  โครงการร่วมงานวนัส าคัญ            10,000                   -                     -   

  - กิจกรรมวนัแม่
  - กิจกรรมวนัพอ่
  - กิจกรรมแหเ่ทยีนพรรษา
  - กิจกรรมวนัไหวค้รู
  - กิจกรรมวนัสงกรานต์
  - กิจกรรมวนัลอยกระทง

   19  โครงการวนัเด็กแหง่ชาติ  เพื่อใหเ้ด็กได้พฒันา
ความสามารถต่างๆ

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กได้พฒันา
ความสามารถต่าง

 ส่วน
การศึกษา

   20  โครงการส่งเสิรมการเรียนรู้นอกสถานที่  เพื่อเด็กได้มีประสบ
การเรียนรู้นอกสถานที่

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           60,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กได้รับ
ประสบการณ์
เรียนรู้นอกสถานที่

 ส่วน
การศึกษา

   21  โครงการเด็กไทยก้าวสู่อาเซียน  เพื่อเด็กได้มีการ
เรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรมประเพณี
ต่างๆของประเทศ
อาเซียน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

             5,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กได้รับการ
เรียนรู้ภาษาและ
วฒันธรรม
ประเพณีต่างๆ
ของประเทศ
อาเซียน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 เพื่อใหเ้ด็กมี
พฒันาการเรียนรู้และ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วนัส าคัญ

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

 1 
โครงการ

 เด็กมีพฒันาการ
เรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมวนั
ส าคัญ

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   22  โครงการประเมินพฒันาการเด็กปฐมวยั 4 ด้าน  เพื่อประเมินผล

พฒันาการเด็กปฐมวยั
 4 ด้าน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -                   500  1 
โครงการ

 เด็กและครูได้น า
ผลการประเมินไป
พฒันาการเรียน
การสอนได้อย่าง
เหมาะสม

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   23  โครงการฝึกอบรม/สัมมนา พฒันาความรู้  เพื่อฝึกอบรม/สัมนนา
 พฒันาความรู้ ครู/
ผู้ดูแลเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           60,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ครู/ผู้ดูแลเด็กได้
ฝึกอบรม/สัมนนา
 พฒันาความรู้

 ส่วน
การศึกษา

   24  โครงการอบรมการใช้หลักสูตร  เพื่ออบรมการใช้
หลักสูตรใหแ้ก่ครู/
ผู้ดูแลเด็ก

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -              20,000                   -    1 
โครงการ

 ครู/ผู้ดูแลเด็ก
ได้รับการอบรม
การใช้หลักสูตร

 ส่วน
การศึกษา

   25  โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์
พฒันาเด็กเล็ก

 เพื่อพฒันาศักยภาพ 
คกก.ศพด.เพื่อการ
บริหารจัดการที่ดี

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -              60,000                   -    1 
โครงการ

 คกก.ศพด.มีการ
บริหารจัดการที่ดี

 ส่วน
การศึกษา

   26  โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อพฒันางานระดับ
ปฐมวยั

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           15,000                   -                     -    1 
โครงการ

 งานระดับปฐมวยั
ได้รับการพฒันา

 ส่วน
การศึกษา

   27  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปขีองบคุลากร 
ศพด.

 เพื่อตรวจสุขภาพ
ประจ าปใีหแ้ก่บคุล
การ ศพด.

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -              10,000  1 
โครงการ

 บคุลากร ศพด.
ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจ าปี

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   28  โครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ศพด.บา้นหมาก  เพื่อใหม้ีอาคารเรียน 

ศพด.ที่ได้มาตรฐาน
 ศพด.บา้นหมาก                   -                     -          2,000,000  1 

โครงการ
 ศพด.บา้นหมาก 
มีอาคารเรียนที่ได้
มาตรฐาน

 ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง

   29  โครงการต่อเติมอาคาร ศพด.บา้นเขาไม้เกวยีน  เพื่อใหม้ีอาคารเรียน 
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

 ศพด.บา้นเขาไม้เกวยีน                   -             500,000                   -    1 
โครงการ

 ศพด.บา้นเขาไม้
เกวยีน มีอาคาร
เรียนที่ได้มาตรฐาน

 ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง

   30  โครงการก่อสร้างร้ัว ศพด.บา้นเขาไม้เกวยีน  เพื่อความปลอดภยั  ศพด.บา้นเขาไม้เกวยีน           300,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ความปลอดภยั  ส่วน
การศึกษา/
กองช่าง

   31  โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์แหล่งเรียนรู้  เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
 ศพด.

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           50,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ศพด.ได้ปรับปรุง
ภมูิทศัน์

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   32  โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน  เพื่อจัดหาส่ือการ
เรียนการสอน(วสัดุ
รายหวั)

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           70,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีส่ือส่ือการเรียน
การสอนที่ได้
มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   33  โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ ภายในและภายนอก
อาคาร ศพด.

 เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์
 ศพด.

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -              30,000  1 
โครงการ

 ศพด.ได้ปรับปรุง
ภมูิทศัน์

 ส่วน
การศึกษา

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   34  โครงการผลิตส่ือและนวตักรรมสนับสนุนการ

เรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวยั
 เพื่อครู/ผู้ดูแลเด็ก
และเด็กได้มีส่ือและ
นวตักรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน
ส าหรับเด็กปฐมวยัที่
ได้มาตรฐาน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -                2,000  1 
โครงการ

 ครู/ผู้ดูแลเด็กและ
เด็กมีส่ือและ
นวตักรรม
สนับสนุนการ
เรียนการสอน
ส าหรับเด็ก
ปฐมวยัที่ได้
มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   35  โครงการซ่อมแซมวสัดุและครุภณัฑ์ ศพด .  เพื่อซ่อมแซมวสัดุ
และครุภณัฑ์ ศพด.

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           10,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ศพด.ได้รับการ
ซ่อมแซมวสัดุและ
ครุภณัฑ์

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   36  โครงการจัดหาวสัดุและครุภณัฑ์ สนับสนุนการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้

 เพื่อจัดหาวสัดุและ
ครุภณัฑ์ สนับสนุน
การจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           60,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีวสัดุและ
ครุภณัฑ์ 
สนับสนุนการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ได้
มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   37  โครงการจัดท าแผนพฒันา ศพด.  เพื่อมีแผนพฒันา 

ศพด.ที่ได้มาตรฐาน
 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           10,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีแผนพฒันา 
ศพด.ที่ได้มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   38  โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ศพด. ทั้ง 3 แหง่  เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองเล่น
สนาม

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

                  -                     -             300,000  1 
โครงการ

 ศพด.มีเคร่ืองเล่น
สนามที่ได้มาตรฐาน

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

   39  โครงการประกับคุณภาพภายใน ศพด.  เพื่อพฒันาและเปน็
แนวทางการประกัน
คุณภาพภายใน ศพด.

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           10,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ศพด.มีการพฒันา
และมีแนวทางการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

 ส่วน
การศึกษา

   40  โครงการปฐมนิเทศ  เพื่อชี้แจงระเบยีบ
และข้อบงัคับต่างๆ 
ใหแ้ก่ผู้ปกครอง

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

           20,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ผู้ปกครอง
รับทราบระเบยีบ
และข้อบงัคับต่างๆ

 ส่วน
การศึกษา

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

44



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   41  โครงการเยี่ยมบา้นเด็กปฐม ศพด.  เพื่อสาน

ความสัมพนัธร์ะหวา่ง
ศพด., ผู้ปกครอง 
และชุมชน

 ศพด.สังกัด อบต.
มวกเหล็ก

             2,000                   -                     -    1 
โครงการ

 ศพด., ผู้ปกครอง
 และชุมชนมี
ความสัมพนัธอ์ันดี
ต่อกัน และเด็ก
ได้รับการแก้ไข
ปญัหาได้อย่าง
ทนัทว่งทแีละ
เหมาะสม

 ศพด.
สังกัด 
อบต.
มวกเหล็ก

 การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
   42  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวนั  เพื่อการเจริญเติบโต

ของเด็ก
 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

       1,144,000                   -                     -    4 แหง่  เด็กมีพฒันาการ
เจริญเติบโตที่ดี

 ส่วน
การศึกษา

   43  อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจ้างครูสอน  เพื่อสนับสนุนระบบ
การบริหารจัด
การศึกษาของ
สถานศึกษา

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

          720,000                   -                     -    1 
โครงการ

 โรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ทั้ง 4 แหง่ได้
ครุสอนตรงตาม
ความต้องการและ
จ าเปน็

 ส่วน
การศึกษา

   44  อุดหนุนโครงการพฒันาศักยภาพนักเรียน  เพื่อพฒันาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียน

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

           25,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้รับ
การพฒันาศักยภาพ

 ส่วน
การศึกษา

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   45  โครงการส่งเสริมอาชีพระหวา่งเรียน  เพื่อสนับสนุน

กิจกรรมและฝึกอาชีพ
ระหวา่งเรียน

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้มีอาชีพ
ในระหวา่งเรียน

 ส่วน
การศึกษา

   46  อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษ  เพื่อส่งเสริม
สนับและสนุนการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

           20,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้รับ
ความรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษ

 ส่วน
การศึกษา

   47  อุดหนุนโครงการขับเคล่ือนขยายผลปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

 เพื่อจัดต้ังศุนย์เรียนรู้
ขับเคล่ือน ขยายผล 
ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพยีง

 จ านวน 1 ศูนย์            30,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีศูนย์รวมการ
เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

 ส่วน
การศึกษา

   48  โครงการพฒันาบคุลากรคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพฒันา
คุณภาพบคุลการทาง
การศึกษา

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

          360,000                   -                     -    1 
โครงการ

 บคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับการ
พฒันา

 ส่วน
การศึกษา

   49  โครงการส่งเสริมเยาวชนคนเก่ง  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
ความสามารถของ
นักเรียน

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

           50,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้มี
พฒันาการ
ความสามารถที่ดี

 ส่วน
การศึกษา

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   50  อุดหนุนโครงการค่ายภาษาอังกฤษพร้อมก้าวสู่

โลกอาเซียน
 เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
และความพร้อมทาง
ภาษาอังกฤษสู่โลก
อาเซียน

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

           20,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนมี
พฒันาการเรียนรู้
และความพร้อม
ทางภาษาอังกฤษสู่
โลกอาเซียน

 ส่วน
การศึกษา

   51  อุดหนนุโครงการสนับสนุนส่ือการเรียนการสอน  เพื่อสนับสนุนส่ือการ
เรียนการสอน

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีส่ือการเรียนการ
สอน

 ส่วน
การศึกษา

   52  โครงการส่งเสริมพฒันาศักยภาพนักเรียนที่ดี  เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนศักยภาพ
นักเรียน

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้รับ
การพฒันาศักยภาพ

 ส่วน
การศึกษา

   53  อุดหนุนโครงการส่งเสิรมและพฒันาการเรียนรู้สู่
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

 เพื่อส่งเสริมและ
พฒันาการการเรียนรู้
ปรัชญาเศรฐกิจ
พอเพยีง

 จัดกิจกรรมปลีะ 1 
คร้ัง

           15,000                   -                     -    1 
โครงการ

 นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมและ
พฒันาการเรียนรู้
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง

 ส่วน
การศึกษา

   54  โครงการจัดหาวสัดุและครุภณัฑ์ ส านักงาน  เพื่อจัดหาวสัดุและ
ครุภณัฑ์ ส านักงาน

 โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ทั้ง 4 แหง่

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

 มีวสัดุและ
ครุภณัฑ์ ส านักงาน

 ส่วน
การศึกษา

   55 โครงการปรับปรุงสนามพร้อมติดต้ังเคร่ืองเล่น
สนามเด็ก

เพื่อใหเ้ด็กได้มีเคร่ือง
เล่นพฒันากล้ามเนื้อ
ร่างกาย

ร.ร.หลังเขา           250,000                   -                     -    2 สนาม เด็กมีเคร่ืองเล่น
พฒันากล้ามเนื้อ
ร่างกาย

 กองช่าง

ร.ร.บา้นเขาไม้เกวยีน           100,000                   -                     -   

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา
1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต
     1.1 แนวทางการส่งเสรมิและพัฒนาการศึกษา

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   56 โครงการจัดต้ังศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมการศึกษา

ในการเตรียมความ
พร้อมของเด็กก่อน
ปฐมวยั

 2 ศูนย์           700,000                   -                     -    2 ศูนย์ เด็กก่อนปฐมวยั
ได้รับการพฒันา
ก่อนเข้าเรียน

 ส่วน
การศึกษา

   57 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เพื่อเปน็สถานที่ใน
การดูแลเด็กเล็ก

 1 หลัง        2,500,000                   -                     -    1 หลัง มีศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก

 ส่วน
การศึกษา

   58 โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กบา้น
เขาไม้เกวยีน

เพื่อเปน็สถานที่ใน
การดูแลเด็กเล็ก

 1 หลัง           150,000                   -                     -    1 หลัง มีศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กที่ได้มาตรฐาน

 ส่วน
การศึกษา/
กองทนุ
ไฟฟา้

   59 ประสานงานโครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืม
โรงเรียนบา้นหลังเขา ม.7

เพื่อใหน้ักเรียนมีน้ า
ด่ืมสะอาดบริโภค

โรงเรียนบา้นหลังเขา           400,000                   -                     -    1 
โครงการ

 เด็กนักเรียนมีน้ า
ด่ืมสะอาดบริโภค

 ส่วน
การศึกษา

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 แนวทางส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.

มวกเหล็กคัพ
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาต้านยาเสพติด

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง           250,000                   -                     -    1 คร้ัง ประชาชนเล่นกีฬา
ไม่ยุ่งยาเสพติด

 ส่วน
การศึกษา

     2 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

 -ม.4 ลานกีฬา ร.ร.
ไทยรัฐวทิยา

          500,000                   -                     -    1 สนาม ประชาชนมีที่ออก
ก าลังกายในหมู่บา้น

 กองช่าง

 -ม.5  สนามบาส,                   -                     -             300,000  1 สนาม
 -ม.5 สนามฟตุซอล                   -             300,000                   -    1 สนาม
 -ม.6 สนามกีฬาพร้อม
ไฟฟา้แสงสวา่ง

          500,000                   -                     -    1 สนาม

 -ม.10 ข้างอ่างเก็บน้ า                   -                     -             500,000  1 สนาม
 -ม.12 ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ

          500,000                   -                     -    1 สนาม

-ม.13 ลานวดัทา่เสา                   -             500,000                   -    1 สนาม
     3 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายประจ า

หมู่บา้น ม.7
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

 -ม.7 สนามกีฬา(ที่ดิน
 อบต.)

                  -             500,000                   -    1 แหง่ ประชาชนมีเคร่ือง
ออกก าลังกาย

 กองช่าง

 -ม.9 รพ.สต.(เก่า)                   -                     -             500,000  1 แหง่  กองช่าง
     4 โครงการอุปกรณ์กีฬา ม.7 เพื่อส่งเสริมการเล่น

กีฬาของประชาชน
 -ม.7 สนามกีฬา(ที่ดิน
 อบต.)

                  -                     -             300,000  1 แหง่ ประชาชนมีอุปกรณ์
ออกก าลังกาย

 กองช่าง

     5 โครงการปรับปรุงสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น ม.7 เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

สนามกีฬาเดิม                   -             350,000                   -    1 แหง่ ประชาชนมีที่ออก
ก าลังกาย

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 แนวทางส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     6 โครงการก่อสร้างหลังคาลานเคร่ืองออกก าลังกาย

 ม.13
เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬาของประชาชน

ลานวดัทา่เสา           500,000                   -                     -    1 แหง่ ประชาชนมีที่ออก
ก าลังกาย

 กองช่าง

     7 โครงการกองทนุหลักประกันสุขภาพระดับทอ้งถิ่น เพื่อส่งเสริมการ
ประกันสุขภาพ

ประชาชนในต าบล
มวกเหล็ก

          300,000                   -                     -    1 
กองทนุ

ประชาชนมี
หลักประกันสุขภาพ

 ส่วน
สาธารณสุข

     8 โครงการอุดหนุน อสม. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สาธารณสุข

กลุ่ม อสม. ต าบล
มวกเหล็ก

          130,000                   -                     -    13 
หมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
การดูแล เร่ือง
สุขภาพอนามัย

 ส่วน
สาธารณสุข

     9 โครงการปอ้งกันและระงับโรคติดต่อ/เร้ือรัง เพื่อปอ้งกันและระงับ
โรคติดต่อเร้ือรัง

ปอ้งกันไข้เลือดออก 
โรคพษิสุนัขบา้ ฯลฯ.

          250,000                   -                     -    13 
หมู่บา้น

ไม่เกิดโรคระบาด
และโรคติดต่อ

 ส่วน
สาธารณสุข

   10 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา

อุปกรณ์กีฬาต่างๆ            65,000                   -                     -    13 
หมู่บา้น

ประชาชนมี
อุปกรณ์เล่นกีฬา

 ส่วน
การศึกษา

   11 โครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ รพ.สต.หนิลับ เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน

รพ.สต.หนิลับ

                  -             700,000                   -    1 แหง่ ผู้รับบริการ
สะดวกมากขึ้น

 ส่วน
สาธารณสุข

   12 โครงการ อบต.มวกเหล็กร่วมใจพฒันาสุขภาพ
อนามัยฯ

เพื่อใหก้ารบริการทาง
สาธารณสุขได้อย่างมี
มาตรฐาน

รพ.สต.หลังเขา                   -             700,000                   -    1 แหง่ ประชาชนได้รับ
บริการอย่างมี
มาตรฐานมากขึ้น

 ส่วน
สาธารณสุข

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.2 แนวทางส่งเสรมิการบรกิารด้านสาธารณสุขและการเสรมิสรา้งสุขภาวะของประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   13 โครงการต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทย เพื่อรองรับการบริการ

รักษาแพทย์แผนไทย
ใหดี้ขึ้น

รพ.สต.หลังเขา                   -                     -             500,000  1 แหง่ สามารถรองรับ
จ านวนผู้มาใช้
บริการได้มากขึ้น

 ส่วน
สาธารณสุข

   14 โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี เพื่อดูแลสุขภาพของ
ประชาชน

หมู่ 1 -13                   -                     -             500,000  1 คร้ัง ประชาชนได้รับ
การดูแลสุขภาพ

 ส่วน
สาธารณสุข

   15 โครงการเทลานออกก าลังกายเพื่อต่อต้านยาเสพ
ติด ม.9

 เสริมสร้างการเล่น
กีฬาต้านยาเสพติดให้
ประชาชนได้มีสถานที่
ออกก าลังกาย

กลุ่มไฟปา่           100,000                   -                     -   ระยะทาง  ประชาชนมี
สถานที่ออกก าลัง
กายหา่งไกลยา
เสพติด

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณและที่ผ่านมา เปา้หมาย(ผลผลิต
ของโครงการ)

 วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม ที่
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แนวทางส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวติของ

กลุ่มผู้สูงอายุ
เพื่อใหผู้้สูงอายุได้รับ
การดูแลเอาใจใส่มี
คุณภาพชีวติที่ดี

ผู้สูงอายุทกุคนในเขต 
อบต.มวกเหล็ก

          300,000                   -                     -    1 
โครงการ

ผู้สูงอายุได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่มี
คุณภาพชีวติที่ดี

 ส่วน
สวสัดิการ

     2 โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บา้น/ผู้น าชุมชน/ ผู้บริหาร/
สมาชิกสภาทอ้งถิ่น/ผู้น ากลุ่มชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
หมู่บา้น/ผู้น าชุมชน/ 
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น/ผู้น ากลุ่ม
ชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์มี
ความรู้และศักยภาพ
ในการพฒันาทอ้งถิ่น

คณะกรรมการ
หมู่บา้น/ผู้น าชุมชน/ 
ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ทอ้งถิ่น/ผู้น ากลุ่ม
ชมรมเพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 130 คน

          400,000                   -                     -    1 
โครงการ

ผู้น าต่างๆมีความรู้
และศักยภาพใน
การพฒันาทอ้งถิ่น
มากยิ่งขึ้น

 ส่วน
สวสัดิการ

     3 โครงการส่งเสริมพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ี
พฤติกรรมที่พงึประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง

เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมีพฤติกรรมที่
พงึประสงค์ไม่เกเร
และใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
เปน็แนวทางในการ
ด าเนินชีวติ

เด็กและเยาวชนในเขต
 อบต.มวกเหล็ก 
จ านวน 65 คน

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

เด็กและเยาวชนมี
พฤติกรรมที่พงึ
ประสงค์ไม่เกเร
และใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
เปน็แนวทางใน
การด าเนินชีวติ

 ส่วน
สวสัดิการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แนวทางส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     4 โครงการช่วยเหลือและสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความ

เดือดร้อนใหแ้ก่
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ผู้ด้อยโอกาสในเขต 
อบต.มวกเหล็ก

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การบรรเทาความ
เดือดร้อน

 ส่วน
สวสัดิการ

     5 โครงการสร้างบา้นทอ้งถิ่นไทยและซ่อมแซมบา้น
ใหแ้ก่ผู้ยากไร้

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนผู้ยากไร้ไม่
มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง

ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่อยู่
อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัย
ไม่มั่นคง

          500,000                   -                     -    1 
โครงการ

ประชาชนผู้ยากไร้
ไม่มีที่อยู่อาศัย
หรือที่อยู่อาศัยไม่
มั่นคงได้รับความ
ช่วยเหลือ

 ส่วน
สวสัดิการ/
กองช่าง

     6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

เพื่อให ้อสม.มี
ศักยภาพและพร้อมที่
จะใหบ้ริการด้าน
สาธารณสุขแก่
ประชาชน

อสม.ทกุคนในเขต 
อบต.มวกเหล็ก

          200,000                   -                     -    1 
โครงการ

อสม.มีศักยภาพใน
การท างานมากขึ้น

 ส่วน
สวสัดิการ

     7 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติใหแ้ก่
คนพกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ยากไร้

เพื่อใหค้นพกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ และผู้ยากไร้มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

คนพกิาร ผู้ปว่ยเอดส์ 
และผู้ยากไร้ ในเขต 
อบต.มวกเหล็ก

           50,000                   -                     -    1 
โครงการ

คนพกิาร ผู้ปว่ย
เอดส์ และผู้ยากไร้
มีคุณภาพชีวติดีขึ้น

 ส่วน
สวสัดิการ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

53



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แนวทางส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     8 โครงการบ าบดัทกุข์ บ ารุงสุขแบบ ABC เพื่อแก้ไขปญัหาความ

ยากจนโดยใช้
กระบวนการจัดท า
บญัชีครัวเรือน

วทิยากรครู ก, ครู ข 
ตัวแทนครัวเรือนและ
ครัวเรือนต้นแบบร้อย
ละ20ของครัวเรือนใน
พื้นที่

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

ปญัหาความ
ยากจนของ
ประชาชนลด
น้อยลง

 ส่วน
สวสัดิการ

     9 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ปว่ยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือ
สงเคราะหผู้์ปว่ยเอดส์
ในเขต อบต.มวกเหล็ก

ผู้ปว่ยเอดส์ในเขต 
อบต.มวกเหล็ก 
จ านวน 15 คน

          180,000                   -                     -   จ านวน
ผู้รับเบี้ย

ผู้ปว่ยเอดส์ได้รับ
การช่วยเหลือ

 ส านักปลัด

   10 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
องค์กรสตรี อบต.มวกเหล็ก

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
สมาชิกกลุ่มองค์กรสตรี

กลุ่มองค์กรสตรีอบต.
มวกเหล็ก

           50,000                   -                     -   1 
โครงการ

องค์กรสตรีมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น

 ส านักปลัด

   11 โครงการสนับสนุนชมรม อาสาสมัครพฒันา
สังคมฯช่วยเหลือคนพกิาร อบต.มวกเหล็ก

เพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินงานของ
อาสาสมัครพฒันา
สังคมฯช่วยเหลือคน
พกิาร

อาสาสมัครพฒันา
สังคมฯช่วยเหลือคน
พกิาร

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

มีอาสาสมัคร
พฒันาสังคมฯ
ช่วยเหลือคนพกิาร

 ส านักปลัด

   12 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานของสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
สมาคมฌาปนกิจฯ

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห ์อบต.
มวกเหล็ก

           50,000                   -                     -    1 
โครงการ

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ์

 ส านักปลัด

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แนวทางส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   13 โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มสหกรณ์ในต าบล

มวกเหล็ก
เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในต าบล
มวกเหล็ก

กลุ่มสหกรณ์ในต าบล
มวกเหล็ก

          100,000                   -                     -    1 
โครงการ

กลุ่มสหกรณ์ใน
ต าบลมวกเหล็ก

 ส านักปลัด

   14 โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนชุมชน/หมู่บา้น เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในต าบล

แผนชุมชน/หมู่บา้น           130,000                   -                     -    1
โครงการ

แผนชุมชน/หมู่บา้น  ส านักปลัด

   15 โครงการพฒันาคุณภาพชีวติผู้ติดเชื้อ HIV เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
สหกรณ์ในต าบล

ผู้ติดเชื้อ HIV           300,000                   -                     -    1
โครงการ

ผู้ติดเชื้อ HIV มี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

 ส านักปลัด

   16 โครงการปรับปรุงทางลาด, ที่จอดรถ และหอ้งน้ า
ส าหรับคนพกิาร

เพื่อปรับปรุงทางลาด,
 ที่จอดรถ และ
หอ้งน้ าส าหรับคนพกิาร

คนพกิาร           100,000                   -                     -    1
โครงการ

ได้ปรับปรุงทางลาด
, ที่จอดรถ และ
หอ้งน้ าเพื่ออ านวย
ความสะดวก
ส าหรับคนพกิาร

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสรมิการการจัดสวัสดิการสังคม
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.3 แนวทางส่งเสรมิการจัดสวัสดิการสังคม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   17 โครงการจัดต้ังศูนย์บริการคนพกิารองค์การ

บริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก
เพื่อจัดต้ังศูนย์บริการ
คนพกิารองค์การ
บริหารส่วนต าบล
มวกเหล็ก

คนพกิาร           200,000                   -                     -    จ านวน
 1 ศูนย์

มีศูนย์รวมเพื่อ
อ านวยความ
สะดวกส าหรับคน
พกิาร

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
 ประสานงานการขยายเขตไฟฟา้

     1 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.4 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

ซอยบา้น อ.ไพศาล 
2,500 เมตร

          500,000                   -                     -   ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

     2 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.6 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

ซอยจันทมาศ และ
เพิ่มระยะทาง ซอย1

          500,000                   -                     -   ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

     3
 - สายซับตาเพง็ 2 จุด
 บา้นนายประวทิย,์                   -             500,000                   -    กองช่าง

 - หน้าวดัปิ่นแก้ว                   -             500,000                   -   

 - ข้างส านักฤษตีาไฟ                   -                     -             500,000

 - สายสนามกีฬาเดิม           600,000                   -                     -   
     4 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.8 เพื่อใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง
บา้นนายบญุมา ถึง 
บา้นนางจรรยา ศิริสลุง

                  -             700,000                   -   ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

     5 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.9 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

บริเวณบา้นนายบญุ           500,000                   -                     -   ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

 -อุทยานแหง่ชาติ
น้ าตกเจ็ดสาวน้อย

          500,000                   -                     -   

     6 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.10 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

 -สายบา้นนายทอง                   -             500,000                   -   ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.7
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     7 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.12 เพื่อใหป้ระชาชนมี

ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง
 -ประสานงานย้าย
แนวไฟฟา้สาธารณะ 
จากบา้นนายค าพนิถึง
กลุ่มบา้นนายลับ

                  -             228,000                   -   ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

 -ศูยน์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ

          500,000                   -                     -   

     8 โครงการประสานงานการขยายเขตไฟฟา้ ม.13 เพื่อใหป้ระชาชนมี
ไฟฟา้ใช้ทั่วถึง

 -กลุ่มบา้นผาแดง                   -             800,000                   -   ประชาชนมีไฟฟา้
ใช้ทั่วถึง

 กองช่าง

 -จากบา้นนายอ่อน 
ถึงบา้นนายภดิูท

                  -                     -          3,000,000

 ไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ
     9 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.1 เพื่อความปลอดภยัใน

เวลากลางคืน
บา้นสวน 1 จุด                   -             100,000                   -   จ านวน

ที่ติดต้ัง
สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

   10 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.3 เพื่อความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

สายมอมะเกลือ-หลัง
ม.นานาชาติฯ

          100,000                   -                     -   จ านวน
ที่ติดต้ัง

สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

   11 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ไฟสปอร์ตไลท์
 ม.3

เพื่อความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

สามแยกทางเข้า
หมู่บา้น

          500,000                   -                     -   จ านวน
ที่ติดต้ัง

สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

   12 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.5 เพื่อความปลอดภยั -ถนนในหมู่บา้น                   -             300,000                   -    จ านวน  สะดวกปลอดภยั  กองช่าง
 ในเวลากลางคืน -สนามกีฬา(สปอร์ทไลท์)                  -                     -             100,000  ที่ติดต้ัง  ในเวลากลางคืน

   13 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะพลังงาน
แสงอาทติย์ ม.5

เพื่อความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

จุดที่ไม่มีสายส่ง 10 จุด           600,000                   -                     -   จ านวน
ที่ติดต้ัง

สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

ระยะทาง
ที่ขยาย
เขต

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   14 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.6 เพื่อความปลอดภยัใน

เวลากลางคืน
 ทกุซอย                   -             600,000                   -   จ านวน

ที่ติดต้ัง
สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

   15 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.7  เพื่อความปลอดภยั ทั้งหมู่บา้น                   -                     -             700,000  จ านวน  สะดวกปลอดภยั  กองช่าง
 ในเวลากลางคืน  ที่ติดต้ัง  ในเวลากลางคืน

   16 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.10 เพื่อความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

ตามเส้นทางเข้าหมู่บา้น                   -             200,000                   -   จ านวน
ที่ติดต้ัง

สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

   17 โครงการไฟฟา้แสงสวา่งสาธารณะ ม.13 เพื่อความปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

สะพานข้ามแม่น้ าปา่
สัก/ในหมู่บา้น

                  -             250,000                   -   จ านวน
ที่ติดต้ัง

สะดวกปลอดภยัใน
เวลากลางคืน

 กองช่าง

เสียงตามสาย
   18 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.1 เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้น

ทั้งหมู่บา้น                   -             500,000                   -   ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 กองช่าง

   19 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.2 เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้น

ต้ังแต่ อบต. – รอบ
หมู่บา้น

                  -                     -             500,000 ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 กองช่าง

   20 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.3 เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้น

 ทั้งหมู่บา้น                   -                     -             500,000 ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 กองช่าง

   21 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.4 เพื่อเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้น

ระยะทาง 3,000 ม.           350,000                   -                     -   ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   22 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย(ระบบไร้สาย) ม.11 เพื่อเพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพนัธข์้อมูล
ข่าวสารในหมู่บา้น

 ทั้งหมู่บา้น           500,000                   -                     -   ระยะทาง ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 กองช่าง

   23 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด/ส่ิง
สาธารณะประโยชน์อื่นๆ ฯลฯ.

เพื่อความสะดวกและ
ปลอดภยัในการ
คมนาคม

หมู่ 1 -13        1,000,000                   -                     -   จ านวน
หมู่บา้น

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

ทอ่ระบายน้ า, รางระบายน้ า
   24 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ม.1 เพื่อลดการทว่มขัง

ของน้ า
กลุ่มบา้นสวน 250 
เมตร

          750,000                   -                     -   ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   25 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ม.1 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

ซ.บา้นน้ าโอบ ฝ่ังซ้าย 
155 เมตร

                  -                     -             465,000 ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   26 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.1 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

จากบา้นคุณสุรัตน์ถึง
คลองซอยบา้นสวน  
50 เมตร

                  -             250,000                   -   ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   27 โครงการก่อสร้างรางระบาย ม.1 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

กลุ่มเขาสวา่ง หน้า
บา้นนายวลัลภ

                  -                     -             900,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   28 โครงการเปล่ียนฝาตะแกรงรางระบายน้ าเปน็ซิ
เมนต์ ม.1

เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บา้นน้ าโอบทั้ง 2 ฝ่ัง
 75 เมตร

                  -                     -             187,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   29  -บา้นวนัสนันท ์ถึง

ศาลา 150 เมตร
                  -                     -             700,000 จ านวน

แหง่
ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

  - บา้นนายไพรัตน์ 
ถึงละม่อม 60 เมตร 
รวม 210 เมตร

   30 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้ า ม.2 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

บา้นนายอ านาจ 
ปญัญามี ถึงคลอง 100
 เมตร

                  -             400,000                   -   จ านวน
แหง่

ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   31 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ม.2 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

ตลาดสีทองค า 200 
เมตร

                  -             500,000 -                ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   32 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า(ทั้งระบบ) ม.2 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

ทางเข้าพาราไดร์ส           850,000                   -   -                ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   33 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า ม.3  เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

ซ.1 สองไหล่ทาง
พร้อมฝาปดิ

                  -             350,000                   -   ระยะทาง ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.3  เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

หน้าบา้นปา้บติั บญุชิด                   -                     -             480,000 ระยะทาง  ลดการทว่มขัง
ของน้ า

 กองช่าง

   35 โครงการก่อสร้างวางทอ่ระบายน้ า พร้อมฝา
ตะแกรง ม.3

 เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

มอมะเกลือ ซอย3 
170 ม.

                  -                     -             510,000 ระยะทาง  ลดการทว่มขัง
ของน้ า

 กองช่าง

   36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.4  เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

ผ่านบา้นนายวโิรจน์ อู่
เงิน 150 เมตร

                  -             525,000                   -   ระยะทาง  ลดการทว่มขัง
ของน้ า

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยู พร้อมฝา
ตะแกรง ม.2
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.5  เพื่อลดการทว่มขัง

ของน้ า
ต่อจากโครงการเดิม 
กลุ่มโค้งเขา 2 
กิโลเมตร

                  -             500,000                   -   ระยะทาง  ลดการทว่มขัง
ของน้ า

 กองช่าง

   38 โครงการท าหชู้างทอ่ระบายน้ า ม.5 เพื่อช่วยการระบายน้ า เส้น รพ.สต.หนิลับ มา
กลุ่มปา่คา 2 จุด

                  -                     -             100,000 จ านวน
แหง่

การระบายน้ าดีชึ้น  กองช่าง

   39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ม.8  เพื่อลดการทว่มขัง
ของน้ า

จากบา้นปา้นวล ถึง
บา้นคุณประเสริฐ 
เชื้อทอง

          100,000                   -                     -   ระยะทาง  ลดการทว่มขัง
ของน้ า

 กองช่าง

   40 โครงการเปล่ียนทอ่เปน็บล็อกคอนเวร์ิด ม.12 
(ประสานงานทางหลวงชนบท)

 เพื่อการระบายน้ าที่
สะดวก

บริเวณบา้นนาย
ประชัน บญุรอด

                  -             100,000                   -   จ านวน
ที่ท า

ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

   41 โครงการท าทอ่บล็อกคอนเวร์ิด ม.12 
(ประสานงานทางหลวงชนบท)

 เพื่อการระบายน้ าที่
สะดวก

บริเวณบา้นบา้นลุง
หลวย

                  -             150,000                   -   จ านวน
ที่ท า

ลดการทว่มขังของ
น้ า

 กองช่าง

ถนน คสล.
   42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1-13  ในพื้นที่

เขต อบต.มวกเหล็ก (โครงการละ 1 แสนบาท)
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หมู่ 1-13        1,300,000                   -                     -   จ านวน
หมู่

การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยกลุ่มบา้นสวน 
250 เมตร

          787,500                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นสมเกียรติ 4*100 
เมตร

                  -                     -             250,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นสวนแยกบา้นจ่า 
4*153 เมตร

                  -                     -             280,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   46 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.2 เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
หอ้งแถวใหม่ถึงไร่ดาว
เด่น(เจ๊น้อย)

                  -                     -             500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   47 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.2 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บริเวณวดัรัตนญาณ
สังวร

                  -             600,000                   -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
  5*130 เมตร

                  -                     -             390,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

 -แยกบา้นกุ้ง 5*50 
เมตร,

                  -             300,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 -แยกบา้นวชิัย 4*52 
เมตร,

 -แยกบา้นสมยศ 4*70
 เมตร

   50 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายโชคชัย ชัย
โวหาร 50 เมตร

                  -                     -             120,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หลังบา้นปา้ยุพนิ 4*
200 เมตร

                  -                     -             480,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.ครัวแม่ชื่น 4*100 
เมตร

                  -             240,000                   -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นครูปยิะวรรณ 
100 เมตร

                  -             300,000                   -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
สายมอมะเกลือ ซอย2
 จากกลุ่ม บ.คุณนภดล
 ถึง บ.คุณหมู 5*100 
เมตร

          312,500                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

สายมอมะเกลือ ซอย2
 กลุ่ม บ.คุณสมพร 5*
100 เมตร

          312,500                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   56 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายสมพจน์ 3*
40 เมตร

                  -                     -              72,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   57 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายโพธิ ์3*10 
เมตร

                  -                     -              18,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   58 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายวแิมน 4*30 
เมตร

                  -                     -              72,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   59 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยอยู่ดีมีสุข 4*250 
เมตร

          625,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   60 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

กลุ่มบา้นนายอนันต์ 
4*190 เมตร

                  -             300,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   61 โครงการเทลานคอนกรีต ม.4 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -หน้า รพ.สต.สาวน้อย                   -             100,000                   -    1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น กองช่าง
   62 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
บา้นนายเปล่ว ส าราญ
ร่ืน 200 ม.

                  -                     -             480,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   63 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
บา้นนางเปล่ียน 
ละอองอิน 50 เมตร

                  -             130,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   64 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.5  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายหยุย 4*100 
เมตร

          250,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   65 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยบา้นลุงก้าน อ่ า
เอี่ยม 4*200 เมตร

          560,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   66 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมทอ่ 8 ทอ่น   
 1 ชุด ม.6

 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

 ซ.บา้นนายสายัณห ์
จันทมาศ 5*200 เมตร

          700,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   67 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

 ซ.บา้นนายอดุลย์ 
คัมภริานนท ์4*200 ม.

          560,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

 ซอยบา้นนางแถว 
ก าจร 4*300 เมตร

                  -             840,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   69 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บา้นนายโสภณ 
คัมภริานนท ์4*200 
เมตร

                  -                     -             500,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   70 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บา้นนางทองรักษ ์
ทองบวัสี 4*400 เมตร

                  -                     -             992,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   71 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บา้นปา้สมจิตร 
เจริญรัตน์

                  -             500,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   72 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หลัง รพ.สต.                   -             100,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   73 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
บา้นลุงสมหมาย บา้น
เทดิไท้

                  -             300,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   74 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บริเวณเข้าสนามกีฬา
หมู่บา้น 4*190 ม.

          550,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   75 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นคุณวเิชียร 5*200 
เมตร

          625,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   76 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.ฤาษตีาไฟ                   -                     -             500,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   77 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หลังวดัปิ่นแก้ว 150 
เมตร

                  -             300,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หลังวดัหลังเขา (บา้น
นางอุบล)

          500,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   79 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ต่อบริเวณอ่างเก็บน้ า
เขาหลังหนึ่ง

                  -                     -             500,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   80 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7  " ซ.บา้นดีเจหนุ่ม           200,000                   -                     -   ระยะทาง  "  " 
   81 โครงการเทลานคอนกรีต ม.7 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -หน้าวดัหลังเขา                   -             100,000                   -    1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น กองช่าง

 -หน้า รพ.สต.หลังเขา                   -                     -             100,000  1 ลาน
   82 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
ซ.บา้นปา้นวล 4*300 
เมตร

                  -             720,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   83 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ.บา้นนายศิลปธ์ร 4*
300 เมตร

                  -                     -             720,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)

   84
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
ซ.บา้นนายข า 4*200ม.           500,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม

สะดวกมากขึ้น
 กองช่าง

   85 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.9  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

กลุ่มไฟปา่           100,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   86 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นคุณทองค า 
บรรจงปรุ 200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   87 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ต่อจุดเดิมไปบา้นปา้
หมอ 100 เมตร

                  -             240,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   88 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นนายวเิชียร นิล
เลิศ 4*70 เมตร

                  -             175,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   89 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นอ านวย บญุล้อม
ก าเงิน  4*200 เมตร

                  -                     -             480,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   90 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้น พ.ต.ท.ขวญัชัย 
4*100 เมตร

          250,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   91 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นคุณกนก ถึงบา้น
ปา้ชูศรี  4*50 เมตร

          120,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   92 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

บา้นสมควร ถึงบา้น
อ านวย  4*50 ม.

                  -                     -             120,000 ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   93 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.11  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยบา้นปา้ยุด 20 ม.            36,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   94 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
 - ซอยหลังบา้นผู้ช่วย
สงคราม แสนประสิทธิ์
, ซอย1 4*130 เมตร, 
 ซอย2 4*120 เมตร

          620,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 -ศุนย์การเรียนรุ้
เศรษฐกิจพอเพยีงฯ

          500,000                   -                     -   

ถนนลาดยาง
   95 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง(เททบัคอนกรีต

เดิม) พร้อมฝาปดิทอ่ระบายน้ า ม.2
เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

หมู่บา้นธารทพิย์ ทั้ง 4
 ซอย 178 *6 เมตร

          530,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

ถนนหนิคลุก, ถนนลูกรัง
   96 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.7  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
ข้างส านักฤาษตีาไฟ 
6*300 เมตร

           70,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   97 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก ม.7  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยจ่าเดียว 6*500 
เมตร

                  -             100,000                   -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

ขยายไหล่ทาง
   98 โครงการขยายไหล่ทาง พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 

ม.1
 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยศาลเจ้าพอ่ ทั้ง
สองฝ่ัง

                  -                     -             500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

   99 โครงการขยายไหล่ทาง ม.2  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ฝ่ังซ้ายจากศาลาถึง
สามแยก

                  -                     -             500,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
  100 โครงการขยายไหล่ทาง ม.5  เพื่อความสะดวกใน

การคมนาคม
จากถนนใหญ่ ไปกลุ่มบ้าน
เหนือ 400 เมตร (*
หลังจากได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของที่ดิน
ทุกคน)

          300,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  101 โครงการขยายไหล่ทาง ม.8  เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

2 ข้างทางซอยในหมู่บ้าน 
จากถนนใหญ่ถึงบ้านนาย
อ านาจ เรืองนนท์

                  -                     -             700,000 ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  102 โครงการขึ้นรูปถนน สปก. ม.11 (ประสาน สปก.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

ระยะทาง 500 เมตร           300,000                   -                     -   ระยะทาง  การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  103 โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบา้น                   -             600,000                   -    กองช่าง
 - โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบา้น ม.1  -ซอยบา้นปู่หยัด, 

ซอยบา้นน้าจ ารัส,

 - โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบา้น ม.4  -ซอยวดัเหวลาด, 
ซอยเขาน้อย,

 - โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบา้น ม.8  -ซอยบา้นปา้นวล
 - โครงการก่อสร้างเชื่อมทางเข้าบา้น ม.13  - 6 จุด

  104 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.9 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -อุทยานน้ าตกเจ็ดสาว
น้อยฯ

          100,000                   -                     -    1 ลาน  กองช่าง
 -สถานีควบคุมไฟป่า           100,000                   -                     -    1 ลาน

  105 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.13 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -วดัทา่เสา           100,000                   -                     -    1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น  กองช่าง
  106 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.4 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -รพ.สต.สาวน้อย           500,000                   -                     -    1 ลาน มีพื้นที่ใช้สอยมากขึ้น  กองช่าง
  107 โครงการก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ ม.7 เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -วดัปิ่นแก้ว           500,000                   -                     -    1 ลาน  กองช่าง

เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอย  -วดัหลังเขา           500,000                   -                     -    1 ลาน  กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 เพื่อความสะดวกใน
การคมนาคม

จ านวน
ที่ท า

 การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ขึ้น

มีพื้นที่ใช้สอยมาก
ขึ้น
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.4 แนวทางการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
  108 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.2 เพื่อความสะดวกในการ

คมนาคม
บริเวณแยกจากถนนสาย
มวกเหล็ก-วังม่วงถึงกลุ่ม
ครัวเบิกบาน *135 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  109 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.4 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

แยกจากถนนสายเจ็ดสาว
น้อยเข้าไปกลุ่มบ้าน อ.
ไพศาล ประมาณ 200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  110 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

ซอยแยกเข้ากลุ่มบ้านนาย
ไพรัตน์ ประมาณ 200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  111 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

ซอยมณฑาฟาร์มเข้ากลุ่ม
บ้านนางโฉมยงค์  *200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  112 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.7 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

ข้างค่ายลูกเสือพงษ์ลดา
เข้ากลุ่มบ้านนายสุทัศน์ 
ระยะทางประมาณ 200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  113 โครงการก่อสร้างถนน คสล .ม.13 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านหนองใหญ่เข้า
บ้านนายล ายอง  *200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคม
สะดวกมากขึ้น

 กองช่าง

  114 โครงการลาดยางแอลฟสัทติ์กคอนกรีต .ม.2 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

สามแยกบ้านบังซอถึงทางเข้า
 ม.ธารทิพย ์*200 ม.

          500,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น

 กองช่าง

  115 โครงการลาดยางแอลฟสัทติ์กคอนกรีต .ม.2 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 1
 ประมาณ 150 ม.

          430,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น

 กองช่าง

  116 โครงการลาดยางแอลฟสัทติ์กคอนกรีต .ม.2 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 2
 ประมาณ 150 ม.

          430,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น

 กองช่าง

  117 โครงการลาดยางแอลฟสัทติ์กคอนกรีต .ม.2 เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคม

กลุ่มบ้านธารทิพย์ ซอย 3
 ประมาณ 150 ม.

          430,000                   -                     -   ระยะทาง การคมนาคมสะดวก
มากขึ้น

 กองช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการฝึกอบรม ทบทวน การซ้อมแผนปอ้งกันฯ เพื่อให ้อปพร.มี

ความรู้ในการ
ช่วยเหลือ ปอ้งกันฯ

อบรม อปพร.      1-2
 คร้ัง/ปี

          500,000                   -                     -   จ านวน
คร้ังที่
อบรม

อปพร.มีความ
พร้อมในการ
ปอ้งกันฯ

 ส านักปลัด

     2 โครงการก่อสร้างปอ้มรักษาการณ์ ม.4 หน้ารพ.สต.                   -             300,000                   -    ส านักปลัด

ม.2 ส่ีแยกไฟแดง                   -             300,000                   -   

2 หลัง
     3 โครงการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาอุบติัเหตุทาง

ถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ
เพื่อใหบ้ริการและ
อ านวยความสะดวก
แก่นักทอ่งเที่ยวและ
ประชาชนทั่วไป

ต้ังจุดบริการ 2 คร้ัง/ปี           200,000                   -                     -    จ านวน
คร้ัง

อุบติัเหตุลดน้อยลง  ส านักปลัด

     4 โครงการปกปอ้งสถาบนั เพื่อแสดงพลังปกปอ้ง
สถาบนัหลักของชาติ

ประชาชนในต าบลทั้ง 
13 หมู่บา้น

          100,000                   -                     -    1-2 คร้ัง สถาบนัหลักของ
ชาติมีความมั่นคง

 ส านักปลัด

     5 โครงการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อรณรงค์ปอ้งกัน
แก้ไขปญัหายาเสพติด

ประชาชนในต าบลทั้ง 
13 หมู่บา้น

          200,000                   -                     -   จ านวน
หมู่บา้น

ชุมชนเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด

 ส านักปลัด

     6 โครงการสร้างศูนย์จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ 1 อบต. 1
 ต าบล

เพื่อใหม้ีศูนย์จ าหน่าย
สินค้า

1 ศูนย์           300,000                   -                     -    จ านวน
ที่สร้าง

มีจุดศูนย์รวมเพื่อ
จ าหน่ายสินค้า
ของต าบล

 ส่วน
สวสัดิการ/
กองช่าง

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
 โครงการ/กิจกรรม

 ประชาชนมีความ
ปลอดภยัมากขึ้น

 จ านวน
ที่สร้าง

เพื่อรักษาความ
ปลอดภยั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     7 ม.1-13           500,000                   -                     -    กองช่าง

 - ม.3 กระจกโค้งนูน
สายมอมะเกลือ 3 จุด
,ซอยหลังโรงเรียนฯ 2
 จุด

 - ม.4 ปา้ยชื่อประจ า
หลังคาเรือน

 - ม.7
 - ม.12 ปา้ยศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีงฯ

 - ม.13 ปา้ยจราจร, 
ไฟสัญญาณ, ปา้ย
ชะลอความเร็ว

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั
 ที่  โครงการ/กิจกรรม

 - ม.2 กระจกโค้งนูน
แยกบงัซอ, ม.ธารทพิย์

 เพื่อเปน็สัญลักษณ์ไว้
บอกพื้นที่ / เตือนการ
ขับขี่ใหป้ลอดภยัมาก
ขึ้น

 จ านวน
หมู่บา้น
ที่ติดต้ัง
ปา้ย

โครงการปา้ยหมู่บา้น /ปา้ยเตือน /ปา้ยจราจร / 
ไฟสัญญาณ /ปา้ยบอกทาง/กระจกโค้งนูน ติดต้ัง
บริเวณ ตามทางเขตหมู่บา้น

 มีสัญลักษณ์บอก
ทางพื้นที่หมู่บา้น/
สัญลักษณ์จราจร 
ไวเ้ตือนใหค้วาม
ปลอดภยั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     8 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปดิ  - ม.2 บริเวณ อบต.                   -             100,000                   -    จ านวน

 1 จุด
 กองช่าง

 - ม.3 บริเวณหลัง 
ร.ร. อนุบาลมวกเหล็ก

                  -                     -             300,000  จ านวน
 5 จุด

 - ม.3 สามแยก
ทางเข้าหมู่บา้น

                  -             100,000                   -    จ านวน
 1 จุด

 - ม.8 จ านวน 3 จุด 
บริเวณปากซอยบา้น
ปา้นวล, ถนนทางเข้า
ศาลาประชาคม และ
กลุ่มเก้ยละกอ

                  -             150,000                   -    จ านวน
 3 จุด

 -ม.10 ถนนในหมู่บา้น                   -             100,000                   -    จ านวน
 1 จุด

 -ม.13 ทางแยกเข้า
หมู่บา้น

          100,000                   -                     -    จ านวน
 1 จุด

     9 โครงการสร้างสถานที่ท าการกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพ
ประจ าหมู่บา้น ม.4

เพื่อเปน็ศูนย์รวมใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

บริวเณข้างศาลา
ประชาคม

          576,000                   -                     -    จ านวน
ที่สร้าง

เพื่อเปน็ศูนย์รวม
ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บา้น

 กองช่าง/
งาน
สวสัดิการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

ปอ้งปรามปอ้งกัน
แก้ไขปญัหา
อาชญากรรมได้ใน
ระดับหนึ่ง

เพื่อเปน็เคร่ืองมือช่วย
ตรวจสอบในปญัหา
อาชญากรรม

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 5 เสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.5 แนวทางเสรมิสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   10 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.7 เพื่อเปน็ศูนย์รวมใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

บริเวณ สนามกีฬาเดิม                   -             800,000                   -    จ านวน
หลัง

มีศูนย์รวมในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บา้น

 กองช่าง

   11 โครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวติ ม.7 เพื่อมีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวติ

บริเวณอ่างเก็บน้ าเขา
หลังหนี่ง/ซับตาเพง็

                  -             150,000                   -    จ านวน
 2 จุด

มีอุปกรณ์ในการ
ช่วยชีวติ

 ส านักปลัด

   12 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางถนนและ
ช่วยเหลือผู้ปว่ยฉุกเฉิน(กู้ชีพ-กู้ภยั)

เพื่อใหบ้ริการ
ช่วยเหลือผู้ปว่ย 
ฉุกเฉิน /ผู้ประสบภยั
ทางถนน

บริการในพื้นที่ต าบล
มวกเหล็ก

          150,000                   -                     -    1 
โครงการ

ช่วยเหลือผู้ปว่ยได้
ทนัท ีณ จุดเกิดเหตุ

 ส านักปลัด

   13 โครงการอุดหนุนอบรมค่ายพลังใจหา่งไกลยาเสพ
ติดอ าเภอมวกเหล็ก

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

อุดหนุน อ.มวกเหล็ก
จัดกิจกรรมอบรมเข้า
ค่าย

           90,000                   -                     -    1 คร้ัง ชุมชนมีความ
เข้มแข็งหา่งไกลยา
เสพติด

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 6 เพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน    
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.6 แนวทางการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของประชาชน    

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
1     ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ           200,000                   -                     -   

จ านวน 13 หมู่บา้น
 -ม.6 บา้นซับประดู่
 -ม.9 บา้นแก่งหรุ
 -ม.13 บา้นทา่เสา

     2 โครงการพฒันาอาชีพแพทย์แผนไทยและกลุ่ม
ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 7

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่
เพยีงพอ

หมู่ที่ 7 บา้นหลังเขา                   -             100,000                   -    1 
โครงการ

 ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพยีงพอ

 ส่วน
สวสัดิการ

     3 โครงการสนับสนุนอาชีพจักสานและแพทย์แผน
ไทย หมู่ที่ 8

เพื่อสนับสนุนอาชีพ
จักสานของหมู่บา้น

กลุ่มอาชีพจักสาน 
และแพทย์แผนไทย 
หมู่ 8

                  -              50,000                   -    1 
โครงการ

 ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพยีงพอ

 ส่วน
สวสัดิการ

     4 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง ต าบลมวกเหล็ก

เพื่อเปน็ศูนย์รวมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

ม.12           500,000                   -                     -    1
โครงการ

มีศูนย์รวมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง

 ส่วน
สวสัดิการ

 ส่วน
สวสัดิการ

 วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม

 โครงการฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง

 เพื่อใหป้ระชาชนมี
อาชีพและรายได้ที่
เพยีงพอ

 จ านวน
คร้ัง/
จ านวน 
130 คน

 ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้ที่
เพยีงพอ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ า  
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ า   

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1  โครงการแก้ไขปญัหาภยัแล้ง  เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  หมู่ 1-13        1,000,000                   -                     -    จ านวนแห่ง  แก้ไขปญัหาภยัแล้ง  กองช่าง

 ระบบประปา
     2  ติดต่อประสานงานการขยายเขตประปาส่วน

ภมูิภาค ม.1
เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้  จาก 4 แยกไฟแดง ถึง

 กลุ่มบา้นสวน
                  -                     -             500,000 ระยะทาง  ประชาชนมีน้ าใช้

ทั่วถึง
 กองช่าง

     3 โครงการขยายเขตประปาหมู่บา้น ม.2 (ต่อจาก
ประปาส่วนภมูิภาค)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

ข้าง อบต.มวกเหล็ก 
300 เมตร

                  -                     -             500,000 ระยะทาง  ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     4 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังขนาดใหญ่ 
ม.2

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

วดัรัตนญารสังวร                   -             500,000                   -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     5  ติดต่อประสานงานการขยายเขตประปาส่วน
ภมูิภาค ม.4

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้  ในหมู่บา้น
                  -                     -   

          500,000 ระยะทาง  ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     6 โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ พร้อมอุปกรณ์
ชุดไฟฟา้ ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

บริเวณบา้นนาย 
กฤษณา กล่ันแก้ว

                  -             120,000                   -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     7 โครงการติดต้ังหอถังแชมเปญ พร้อมถังกรอง
และซัมเมอร์ส ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

กลุ่มปา่ค่า           600,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     8 โครงการเปล่ียนหอถังแชมเปญ ม.5 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

กลุ่มอนามัยเก่า           250,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

     9 โครงการติดต้ังวาล์วเปดิ-ปดิน้ า ม.6 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

จ านวน 5 จุด                   -             100,000                   -    จ านวน
จุด

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   10 โครงการติดต้ังหอถังแชมเปญพร้อมเดินทอ่เมน
ระบบประปา ม.7

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

บริเวณบา้นลุงสาย                   -                     -             600,000  จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ า  
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ า   

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   11 โครงการวางทอ่ระบบประปาหมู่บา้น(แทนของ

เก่าที่เส่ือมสภาพ) ม.8
เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

จากบา้นนายลา ถึง 
บา้นนางธนพร

          100,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   12 โครงการวางทอ่เมนระบบประปา ม.8 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

จากบา้นน้ารุน ถึง 
ทางแยกซอยบา้นปา้
นวล 300 เมตร

          100,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   13 โครงการขยายเขตประปา ม.9 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ าใช้ -บริเวณที่พกัริมทาง           300,000                   -                     -    กองช่าง

-บริเวณบา้นคุณ           300,000                   -                     -   

ชยธร อดุลสวสัด์ิ
   14 โครงการติดต้ังแทง็ค์น้ าประปาหอถังแชมเปญ ม.9 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า

ใช้
จากสถานีไฟปา่ ถึง
บา้นคุณชยธร

                  -                     -             500,000  จ านวน
ถัง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   15 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ม.10 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

อ่างเก็บน้ าซับอิจิ 2                   -             500,000                   -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   16 โครงการติดต้ังแผงเซลล์พลังงานแสงอาทติย์ 
ระบบน้ าบาดาล ม.10

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

ม.10                   -             100,000                   -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   17 โครงการวางทอ่ระบบประปา ม.12 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

จากหน้าวดั ไปบา้น
คุณอังคณา

          150,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   18 โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.12 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

ใหส้ามารถด่ืมได้ ใช้
เพยีงพอทั้งหมู่บา้น

                  -             500,000                   -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   19 โครงการหอถังประปา ม.13 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

กลุ่มบา้นหนองใหญ่ 
บา้นปา้ทอง มีแสง ถึง
บานลุงเมฆ

                  -             300,000                   -    จ านวน
ถัง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ า
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ า   

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   20 โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.13 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า

ใช้
บริเวณวดัทา่เสา/หลัง
ปั๊มน้ ามัน

                  -                     -             500,000  จ านวน
จุด

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   21 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าระบบประปา
หมู่บา้น ม.13

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

กลุ่มบา้นหนองใหญ่                   -                     -             800,000  จ านวน
เคร่ือง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   22 โครงการย้ายแทงค์น้ าจากหน้าวดัเข้าไปในเขตวดั
 ม.13

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

วดัทา่เสา           150,000                   -                     -    จ านวน
จุด

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

 ขุดเจาะบอ่บาดาล
   23 หมู่ 1-13  กองช่าง

 -ม.1 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.2 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.3 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.4 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.4 ซอยเขาน้อย                   -             600,000                   -   

 -ม.4 บา้นนางเสมอ           600,000                   -                     -   

 -ม.4 บา้นนางทพิย์           600,000                   -                     -   

 -ม.5 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.5 กลุ่มบา้นนายจ๊อ           600,000                   -                     -   

 -ม.6 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.7 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.7 บา้นลุงมงคล                   -                     -             600,000

 -ม.7 ทางเข้าสนามกีฬา                   -                     -             600,000

 จ านวน
บอ่

ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมถังแชมเปญ 
ระบบประปา/อุปกรณ์

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  : แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ า
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ า   

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
   23  -ม.7 หน้าวดัปิ่นแก้ว                   -             600,000                   -   
 (ต่อ)  -ม.7 บา้นคุณศิริพร           600,000                   -                     -   

 -ม.8 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.8 บา้นผู้ช่วยสมบติั           600,000                   -                     -   

 -ม.9 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   
 -ม.9 บริเวณถังเก่า 
ใกล้บา้นนายบญุ

                  -                     -             600,000

 -ม.10 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   
 -ม.10 บา้นนายค า
บญุศิริ ถึงบา้นนายทอง

                  -             600,000                   -   

 -ม.10 อ่างซับอิจิ 2                   -                     -             600,000

 -ม.11 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   

 -ม.12 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   
 -ม.12ศูนย์การเรียนรู้ฯ           600,000                   -                     -   

 -ม.13 ในพื้นที่หมู่บา้น           600,000                   -                     -   
   24 โครงการเจาะบอ่บาดาลเชื่อมระบบประปาเดิม 

หมู่ 1-13 ในเขตพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก (โครงการ
ละ 1 แสนบาท)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

หมู่ 1-13        1,300,000                   -                     -   จ านวน
หมู่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   25 โครงการบอ่น้ าบาดาลพลังงานแสงอาทติย์ ม.14 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

กลุ่มบา้นผาแดง                   -             250,000                   -   จ านวน
บอ่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

โครงการเจาะบอ่บาดาล พร้อมถังแชมเปญ 
ระบบประปา/อุปกรณ์ (ต่อ)

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 7 พัฒนาแหล่งน้ า 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.7 แนวทางพัฒนาแหล่งน้ า   

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
เคร่ืองกรองน้ า

   26 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมประจ าหมู่บา้น 
ม.5

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

บริเวณศาลาประชาคม           400,000                   -                     -    จ านวน
เคร่ือง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   27 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าด่ืมประจ าหมู่บา้น 
ม.6

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

บริเวณศาลาประชาคม                   -                     -             450,000  จ านวน
เคร่ือง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   28 โครงการปรับปรุงเคร่ืองกรองน้ าด่ืม ม.11 
(ประสานตรวจสอบการส่วมอบพสัดุจาก อบจ.กอ่น)

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช้

บริเวณศาลาประชาคม            50,000                   -                     -    จ านวน
เคร่ือง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

ล าน้ า ฯลฯ
   29 ม.1-13           500,000                   -                     -    กองช่าง

 -ม.4 ล าน้ า
   30 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ า ม.6 เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า

ใช้
บา้นนายประสิทธิแ์สง
สุวรรณ

                  -                     -             800,000  จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

   31 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า ม.11 เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม บา้นนายทนง สุขมนต์                   -             300,000                   -    1 แหง่ น้ าไม่ทว่ม  กองช่าง
   32 โครงการติดต่อประสานงานเปล่ียนจากทอ่เปน็

ท าฝายน้ าล้น ม.12 (บริษทัทพีไีอ)
เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม บริเวณเส้นมอตะค้ า                   -             150,000                   -    1 แหง่ น้ าไม่ทว่ม  กองช่าง

   33 โครงการก่อสร้างสะพานแทนบล็อกคอนเวร์ิส ม.
12

เพื่อปอ้งกันน้ าทว่ม สายบา้นลุงเล็ก           150,000                   -                     -    1 แหง่ น้ าไม่ทว่ม  กองช่าง

   34 โครงการพฒันาคุณภาพน้ าด่ิมชุมชน ม.7 เพื่อส่งเสริมใหผ้ลิตน้ า
ด่ืมชุมชนที่มีคุณภาพ

กลุ่มผลิตน้ าด่ืมชุมชน 
(รพ.สต.หลังเขา)

          100,000                   -                     -    จ านวน
แหง่

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง

 กองช่าง

 ประชาชนมีน้ าใช้
ทั่วถึง/ป้องกันภัยแล้ง

เพื่อใหป้ระชาชนมีน้ า
ใช/้ปอ้งกันภยัแล้ง

 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า/คลอง/ล าราง
สาธารณะ/ล าน้ า/สระน้ า/หน้าฝาย ฯลฯ

 จ านวน
แหง่

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 9  พัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.8  แนวทางการพัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการอุดหนุนและส่งเสริมศูนย์ถ่ายทอด

เทคโนโลยีทางการเกษตร ประจ าต าบล
เพื่อใหป้ระชาชนมี
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร

จัดหาอุปกรณ์ที่
จ าเปน็ส าหรับศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

           50,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 ศูนย์

เกษตรกรมีศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทาง
การเกษตร ส าหรับ
ใช้ในการฝึกอบรม
และศึกษาเรียนรู้

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     2 โครงการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทนุการผลิตพชืไร่ เพื่อลดต้นทนุการผลิต
ใหเ้กษตรกร

ฝึกอบรมเกษตรกร            50,000                   -                     -   ต้นทนุ
การผลิต
ลดลง

ต้นทนุการผลิต
ลดลง เกษตรกรมี
รายได้เพิ่มขึ้น

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     3 โครงการส่งเสริมการปลูกผักปลอดภยัจากสารพษิ เพื่อความปลอดภยั
ของผู้บริโภคและ
เกษตรกร

ฝึกอบรมท าน้ าหมัก
ชีวภาพปอ้งกันศัตรูพชื

           30,000                   -                     -   จ านวนผู้
ไม่ใช้
สารเคมี
เพิ่มมาก
ขึ้น

ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคปลอดภยั

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     4 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร

อบรมเกษตรกร, 
จัดท าแปลงเรียนรู้
สาธติ/ฝึกปฏบิติั

           50,000                   -                     -   ลดการ
ใช้
สารเคมี
ผลผลิต
สูงขึ้น

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

81



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  :  แนวทางการพัฒนาที่ 9  พัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร 
1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

1.8  แนวทางการพัฒนาศูนย์บรกิารและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร  

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     5 โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์ เพื่อส่งเสริมอาชีพ

การเกษตร
อบรมเกษตรกร, 
จัดท าแปลงเรียนรู้
สาธติ/ฝึกปฏบิติั

           50,000                   -                     -   ลดการ
ใช้
สารเคมี
ผลผลิต
สูงขึ้น

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     6 โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อยโรงงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพ
การเกษตร

อบรมเกษตรกร, 
จัดท าแปลงเรียนรู้
สาธติ/ฝึกปฏบิติั

           50,000                   -                     -   ลดการ
ใช้
สารเคมี
ผลผลิต
สูงขึ้น

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริมอาชีพ

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     7 โครงการส่งเสริมการปลูกพชืผักสวนครัว(ร้ัวกินได้) เพื่อใหป้ระชาชนมี
แหล่งอาหาร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง

หมู่ 1 -13           500,000                   -                     -   จ านวน
หมู่บา้น

ประชาชนมีแหล่ง
อาหาร ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     8 โครงการก่อสร้างโรงเรือนโปร่งแสงเพื่อตาก
พชืผลทางการเกษตร หมู่ที่7

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่
ตากผลผลิตทางการ
เกษตร

บริเวณ บา้นลุงจัน 1 
หลัง

                  -             400,000                   -    จ านวน
หลัง

ประชาชนมีที่ตาก
ผลผลิตทาง
การเกษตร

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวสัดิการ

     9 13 หมู่บา้น                   -             300,000                   -   

 -หมู่ที่ 5, 6, 11, 12

 โครงการส่งเสริมด้านการเกษตรเช่นสนับสนุน
พนัธุพ์ชื / สัตว์

 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับการส่งเสริมด้าน
การเกษตร

จ านวน
หมู่บา้น

ประชาชนได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การเกษตร

 สนง.
เกษตรฯ/
ส่วน
สวัสดิการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1  อนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหย้ั่งยืน
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.1 แนวทางอนุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการปลูกปา่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 13 หมู่บา้น           100,000                   -                     -    ส านักปลัด

1 คร้ัง/ปี

     2 โครงการปรับปรุงสภาพภมูิทศัน์ภายในต าบล 13 หมู่บา้น           500,000                   -                     -    ส านักปลัด

-ส่ี แยกไฟแดง
-ภเูขาหลัง รพ.สต. 
หลังเขา

-หน้าวดัปิ่นแก้ว
 -รอบอ่างเก็บน้ า ม.7
(2 แหง่)

-ถนนสายมิชชั่น – ทา่
เสา

     3 โครงการรักษค์ลองมวกเหล็ก หมู่ที่ 1, 2,4, 9,11           200,000                   -                     -    ส านักปลัด

1 คร้ัง/ปี
     4 โครงการอนุรักษฟ์ื้นฟส่ิูงแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ/แหล่งทอ่งเที่ยว แก้ปญัหา
โลกร้อน

เพื่ออนุรักษฟ์ื้นฟู
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

แหล่งทอ่งเที่ยวและ
พื้นที่ อบต.มวกเหล็ก

          100,000                   -                     -    จ านวนที่
ด าเนินการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ได้รับการอนุรักษ์
ฟื้นฟู

 ส่วน
สาธารณสุข

จ านวนที่
ด าเนินการ

เพื่อเปน็การรักษา
สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลใหม้ี
ความน่าอยู่

จ านวนที่
ด าเนินการ
 5 แห่ง

สภาพแวดล้อมใน
ต าบลสะอาดและ
น่าอยู่เพิ่มขึ้น

สภาพแวดล้อมใน
ต าบลมีความน่าอยู่
เพิ่มขึ้น

 จ านวนที่
ด าเนินการ

 คลองมวกเหล็ก
ได้รับการดูแลรักษา

 เพื่อดูแลรักษาคลอง
มวกเหล็ก

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 2 สรา้งจิตส านึกและตระหนักในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.2 แนวทางสรา้งจิตส านึกและตระหนักในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการอบรมปลูกจิตส านึกในการอนุรักษรั์กษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษรั์กษา
ทรัพยากร ธรรมชาติ
ใหก้ับประชาชน

กิจกรรมอบรม         
1 คร้ัง / ปี

           50,000                   -                     -    จ านวนที่
ด าเนินการ

ประชาชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มมาก
ขึ้น

 ส านักปลัด

     2 โครงการรณรงค์ประชาสัมพนัธด้์านการควบคุม
ไฟปา่

เพื่อใหป้ระชาชน
ตระหนักถึงภยัของไฟ
ปา่

กิจกรรม               1
 คร้ัง / ปี

                  -                     -              50,000  จ านวนที่
ด าเนินการ

ประชาชนร่วมดูแล
ในการควบคุมไฟปา่

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.3 แนวทางการบรหิารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏกูิล

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการจัดต้ังถังรองรับขยะในหมู่บา้นและที่

สาธารณะ
เพื่อความสะอาดใน
หมู่บา้น

 13 หมู่บา้น           200,000                   -                     -    จ านวน
หมู่บา้น

หมู่บา้น มีความ
สะอาด

 ส่วน
สาธารณสุข

     2 โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย เพื่อมีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 1 แหง่                   -             500,000                   -    จ านวน
ที่ก่อสร้าง

มีที่ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวธิี

 ส่วน
สาธารณสุข

     3 โครงการปรับปรุงบอ่ขยะ เพื่อมีที่ก าจัดขยะ
อย่างถูกวธิี

 1 แหง่           300,000                   -                     -    จ านวน
ที่ก่อสร้าง

มีที่ก าจัดขยะอย่าง
ถูกวธิี

 ส่วน
สาธารณสุข

     4 โครงการก าจัดขยะลดภาวะโลกร้อน เพื่อก าจัดขยะอย่าง
ถูกวธิี

 หมู่ 1-13           200,000                   -                     -    จ านวน
หมู่บา้น

ขยะได้อย่างถูกวธิี  ส่วน
สาธารณสุข

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
2.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.4 แนวทางการปอ้งกันและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการบอ่บ าบดัน้ าเสีย ม.1 เพื่อบ าบดัน้ าเสีย ภายในหมู่บา้น กลุ่ม

เขาสวา่ง กลุ่มน้ าโอบ
                  -                     -             300,000  จ านวน

บอ่บ าบดั
น้ าเสียได้รับการ
บ าบดั

ส่วน
สาธารณสุข

     2 โครงการบอ่บ าบดัน้ าเสีย ม. 2 เพื่อบ าบดัน้ าเสีย บริเวณบา้นโกซี 1 บอ่                   -             300,000                   -    จ านวน
บอ่

น้ าเสียได้รับการ
บ าบดั

ส่วน
สาธารณสุข

     3 โครงการท าที่กั้นกันตล่ิงพงั เพื่อปอ้งกันน้ ากัด
เซาะตล่ิงพงั

บริเวณบา้นอาจารย์
ทองดี

                  -             300,000                   -    จ านวนที่
ด าเนินการ
 1 แห่ง

รักษาตล่ิงไม่ใหน้้ า
กัดเซาะได้

กองช่าง

     4 โครงการเครือข่ายปอ้งกันไฟปา่ เพื่อการปอ้งกันไฟปา่ 13 หมู่บา้น           1
คร้ัง / ปี

           50,000                   -                     -    จ านวน
หมู่บา้น

ไม่เกิดไฟปา่ขึ้น ส านักปลัด

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และวันส าคัญ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวนั

ผู้สูงอายุ
เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
สงกรานต์ใหค้งอยู่

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง           350,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ใหค้งอยู่สืบไป

 ส่วน
การศึกษา/
ส่วน
สวสัดิการ

     2 โครงการจัดงานประเพณีแหเ่ทยีนและถวาย
เทยีนพรรษา

ส่งเสริมการปฏบิติั
ธรรมและสืบทอด
ประเพณีทางศาสนา
ในวนัเข้าพรรษา

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง            80,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวนั
เข้าพรรษาใหค้ง
อยู่สืบไป

 ส่วน
การศึกษา/

     3 โครงการประเพณีลอยกระทง เพื่ออนุรักษป์ระเพณี
ลอยกระทงใหค้งอยู่

จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง           350,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

ร่วมอนุรักษ์
ประเพณีลอย
กระทงใหค้งอยู่
สืบไป

 ส่วน
การศึกษา/
ส่วน
สวสัดิการ

     4 อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอก
เข้าพรรษาและถวายเทยีนเข้าพรรษา

เพื่อเปน็การสืบสาน
ประเพณีตักบาตร
ดอกไม้

อุดหนุนงบประมาณ
การจัดงานให ้อ าเภอ
 /จังหวดั

           55,000                   -                     -   ด าเนินการ
 2 โครงการ

สืบสานงาน
ประเพณีตักบาตร
ดอกเข้าพรรษาให้
คงอยู่สืบไป

 ส านักปลัด

     5  อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพธิอี าเภอมวกเหล็ก อุดหนุนงบประมาณ
จัดงานให ้อ าเภอ

             5,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

 ส านักปลัด

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 เพื่อสนับสนุนร่วม
การจัดงานรัฐพธิขีอง
อ าเภอมวกเหล็ก

การมีส่วนร่วมของ
 อบต.กับ
หน่วยงานอื่น

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แนวทางส่งเสรมิอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณ ีวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน และวันส าคัญ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     6 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธนัวา

มหาราช
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯ

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 5 ธนัวา 
มหาราช

           30,000                   -                     -   1 
โครงการ

การแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนักษตัริย์

 ส านักปลัด

     7 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา 
มหาราชินี

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ 12 สิงหา มหา
ราชินี

           30,000                   -                     -    1 
โครงการ

การแสดงออกซ่ึง
ความจงรักภกัดี
ต่อสถาบนักษตัริย์

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 3 การพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสรมิศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม
3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.2 แนวทางส่งเสรมิศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมใหแ้ก่
ประชาชน/พนง.อบต.

ประชาชนทั่วไปทั้ง 13
 หมู่บา้น และ พนง.
อบต.

           50,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

ประชาชนและ
พนง.อบต.ได้รับ
การส่งเสริมเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม

 ส่วน
การศึกษา/
บคุลการ/
พฒันา
ชุมชน

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ตัวชี้วัด
(KPI)

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบคุลากรของทอ้งถ่ิน
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี

4.1 แนวทางพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบคุลากรของทอ้งถ่ิน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 อบรมศึกษาดูงานการบริหาร อบต. ส าหรับ

ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล
เพื่อรองรับภารกิจการ
ถ่ายโอนและบริการ
ประชาชนและเพื่อ
เสริมสร้างทกัษะ
พฒันาความรู้ของ
บคุลากร

จัดฝึกอบรมดูงาน
ใหแ้ก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และ
พนักงานส่วนทอ้งถิ่น

          300,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกอบต. และ
พนักงานส่วน
ทอ้งถิ่นมีการ
พฒันาความรู้
ความสามารถเพิ่ม
มากขึ้น

 ส านักปลัด

 โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ที่

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1  โครงการจัดซ้ือวสัดุครุภณัฑ์ในการปฏบิติัหน้าที่

และใหบ้ริการประชาชน
จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ในการ
เพิ่มขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน เช่น

       5,000,000                   -                     -   ส านักปลัด

1.ตู้เก็บเอกสาร

2.รถจักรยานยนต์

3.รถยนต์ส่วนกลาง 

4.รถฟาร์มแทคเตอร์พร้อม
เคร่ืองตัดหญ้าไหล่ทาง

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์

6.เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

7.เคร่ืองปรินเตอร์ฯ

8.โต๊ะท างาน

9.เก้าอี้

10.โต๊ะคอมฯ

11.กล้องวงจรปิด

12.สัญญาณไฟฉุกเฉิน

13.ชุดปฏิบัติงานป้องกันฯ

14.สายส่งน้ าดับเพลิง
พร้อมข้อต่อสวมเร็ว

15.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า

16.ชุดปฏิบัติการอปพร.

17.เคร่ืองปรับอากาศ

18.เคร่ืองสแกนนิ้วมือ ฯลฯ

 พนักงานส่วน
ต าบลมีขีด
ความสามารถและ
มีศักยภาพเพิ่ม
มากขึ้น

 เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการ
ใหบ้ริการประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

 จ านวน
วสัดุ
ครุภณัฑ์
ที่จัดซ้ือ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี

4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     2 อบต.เยี่ยมบา้นยามเย็น เพื่อออกหน่วยบริการ

ใหป้ระชาชนได้รับ
บริการจากอบต.อย่าง
ใกล้ชิด

ออกหน่วยเคล่ือนที่
จ านวน 13 หมู่บา้น

          250,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 คร้ัง

ประชาชนมีความ
พงึพอใจต่อการรับ
บริการของอบต.
มากยิ่งขึ้น

 ส านักปลัด

     3 โครงการจัดซ้ือที่ดิน เพื่อรองรับการสร้าง
อบต.แหง่ใหม่

เนื้อที่ 3 ไร่                   -                     -          2,000,000 จ านวน
ที่ดิน

มีพื้นที่อ านวย
ความสะดวกใน
การใหบ้ริการ
ประชาชนมากขึ้น

 ส านักปลัด

     4 โครงการส ารวจถนนในเขต อบต. เพื่อจัดท าทะเบยีนถนน ทะเบยีนถนน                   -                     -             150,000 ทะเบยีน
ถนน

มีข้อมูลถนนในเขต
 อบต.

 กองช่าง

     5 โครงการจัดท าแผนที่ภาษแีละทะเบยีนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การท างานของกองคลัง

แผนที่ภาษแีละ
ทะเบยีนทรัพย์สิน

          300,000                   -                     -   แผนที่
ภาษี
และ
ทะเบยีน
ทรัพย์สิน

ประสิทธภิาพการ
ท างานของกอง
คลังดีขึ้น

 กองคลัง

     6 โครงการสถานีวทิยุเพื่อชุมชน เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารของทาง
ราชการและบริการ
แจ้งข่าวสารใหแ้ก่
ประชาชน

สถานีวทิยุชุมชน                   -                     -             450,000  1 แหง่ ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึงมากขึ้น

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี

4.2 แนวทางพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     7 โครงการทบุหอ้งเก็บของท าเปน็หอ้งน้ าใหม่ เพื่อมีพื้นที่อ านวย

ความสะดวกในการ
ใหบ้ริการประชาชน
มากขึ้น

อบต.มวกเหล็ก           500,000                   -                     -    1 แหง่ มีพื้นที่อ านวย
ความสะดวกใน
การใหบ้ริการ
ประชาชนมากขึ้น

 ส านัก
ปลัด/กอง
ช่าง

     8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงหอ้งด้านข้าง อบต. เพื่อมีพื้นที่อ านวย
ความสะดวกในการ
ใหบ้ริการประชาชน
มากขึ้น

อบต.มวกเหล็ก           500,000                   -                     -    1 แหง่ มีพื้นที่อ านวย
ความสะดวกใน
การใหบ้ริการ
ประชาชนมากขึ้น

 ส านัก
ปลัด/กอง
ช่าง

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

93



ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี  :  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี

4.3 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการอินเตอร์เน็ตต าบลเพื่อประชาชน เพื่อใหป้ระชาชนใน

พื้นที่ได้ใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตต าบล

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลมวกเล็ก

           20,000                   -                     -   จ านวนผู้
เข้าใช้
บริการ

ประชาชนได้รับ
ความรู้ข่าวสารที่
ทนัสมัยเพิ่มมากขึ้น

 ส านักปลัด

     2 อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การจัดซ้ือจัดจ้าง
ของหน่วยการบริหาราชการส่วนทอ้งถิ่น อ าเภอ
มวกเหล็ก

เพื่อใหอ้ปท.ได้มีศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซ้ือจัดจ้างตาม
ระเบยีบฯ

อุดหนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือจัดจ้างของ
หน่วยการบริหา
ราชการส่วนทอ้งถิ่น 
อ าเภอมวกเหล็ก

           20,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

อปท.มีสถานที่ไว้
ส าหรับการจัดซ้ือ
จัดจ้างตาม
ระเบยีบฯ

 ส านักปลัด

     3 โครงการเวป็ไซต์ อบต.มวกเหล็ก เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.

เวป็ไซต์ อบต.              5,000                   -                     -   จ านวน
เวบ็ไซต์

มีพื้นที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของ
 อบต.

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี : แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสรมิการมีส่วนรว่มประชาชนในการบรหิารจัดการและการบรกิารสาธารณะ
4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรและบคุลากรภาครฐัสู่การบรหิารจัดการที่ดี

4.4 แนวทางส่งเสรมิการมีส่วนรว่มขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการจัดประชุมเวทปีระชาคมหมู่บา้น(จัดท า

แผนพฒันาต าบล)
เพื่อใหป้ระชาชนได้
เสนอปญัหาและ
ความต้องการใหอ้บต.
ได้รับทราบ

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลมวกเหล็ก

           50,000                   -                     -   จ านวน 
13 
หมู่บา้น

ประชาชนได้เสนอ
ปญัหาและความ
ต้องการใหอ้บต.ได้
รับทราบเพื่อใช้
เปน็ฐานข้อมูลใน
การพฒันาต าบล

 ส านักปลัด

     2 โครงการจัดท าแผนชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลทกุ
หมู่บา้น

ประชาชนในพื้นที่
ต าบลมวกเหล็ก

           50,000                   -                     -   จ านวน 
13 
หมู่บา้น

ข้อมูลของ
ประชาชนใน
ต าบลมวกเหล็ก

 ส่วน
สวสัดิการ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว  :  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ทอ่งเที่ยวใหแ้พรห่ลาย
5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

5.1 แนวทางประชาสัมพันธ์การทอ่งเที่ยว

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลการทอ่งเที่ยว เพื่อใหน้ักทอ่งเที่ยว

ได้รับข่าวสาร
ประชาสัมพนัธก์าร
ทอ่งเที่ยวจากแหล่ง

นักทอ่งเที่ยวชาวไทย
และชาว ต่างชาติ

                  -              50,000                   -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ
ข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวจาก
แหล่งทอ่งเที่ยว

 ส่วน
สวสัดิการ

     2 โครงการจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเที่ยว เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

ปา้ยประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว

          100,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

มีปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยว 
นักทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวก

 ส่วน
สวสัดิการ

     3 โครงการเดิน-วิง่ การกุศล เส้นทางทอ่งเที่ยว เพื่อประชาสัมพนัธ์
การทอ่งเที่ยวในต าบล

 1 คร้ัง           200,000                   -                     -    จ านวน
คร้ัง

การทอ่งเที่ยวใน
ต าบลได้รับความ
สนใจมากขึ้น

 ส่วน
สวสัดิการ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว  :  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรด้านการพัฒนาการทอ่งเที่ยว
5.ยุทธศาสตรก์ารส่งเสรมิและพัฒนาการทอ่งเที่ยว

5.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสรมิสนับสนุนงบประมาณและบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 อุดหนุนโครงการ "ทุ่งทานตะวนับาน อ าเภอ

มวกเหล็ก 2558/2559"
เพื่อสนับสนุนการจัด
งานทานตะวนับาน
สะพร่ัง

อุดหนุนงบประมาณ
จัดงานให ้อ าเภอ
มวกเหล็ก

           40,000                   -                     -    1 
โครงการ

มีแหล่งทอ่งเที่ยว
เพิ่มขึ้นประชาชน
มีรายได้เพิ่ม

 ส านักปลัด

     2 โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กใช้
เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์

เด็กในพื้นที่ 20 คน            50,000                   -                     -    1 
โครงการ

เด็กใช้เวลาวา่งให้
เปน็ประโยชน์ 
สามารถสร้างรายได้

 ส่วน
สวสัดิการ

     3 โครงการจัดซ้ือรถลาก/รถราง เพื่อสนับสนุนการ
ทอ่งเที่ยว

 2 คัน                   -                     -             500,000 จ านวน
จัดซ้ือ

นักทอ่งเที่ยวได้รับ
บริการที่สะดวกขึ้น

 ส่วน
สวสัดิการ

 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
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ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 การส่งเสรมิพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  :   แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนรว่มทางการเมือง
6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม

6.1 แนวทางส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรูแ้ละการมีส่วนรว่มทางการเมือง

 2559 (บาท)  2560 (บาท)  2561 (บาท)
     1 โครงการอบรม/ประชาสัมพนัธส่์งเสริม

ประชาธปิไตย
เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ทราบถึงบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
 ตามแนวทางระบอบ
ประชาธปิไตย

ประชาชนในเขตพื้นที่
ต าบลมวกเหล็ก

           50,000                   -                     -   ด าเนินการ
 1 โครงการ

ประชาชนในเขต
พื้นที่ ทราบถึง
บทบาทของตนเอง
ในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

 ส านักปลัด

     2 โครงการเลือกต้ัง เพื่อสนับสนุนการ
ปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย

13 หมู่บา้น           500,000                   -                     -   จ านวน
การใช้
สิทธิ์
เลือกต้ัง

การปกครอง
ระบอบ
ประชาธปิไตย
ได้รับการ
สนับสนุนและ
พฒันามากขึ้น

 ส านักปลัด

 ที่  โครงการ/กิจกรรม  วัตถุประสงค์
 เปา้หมาย(ผลผลิต

ของโครงการ)
งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด

(KPI)
 ผลที่คาดว่าจะ

ได้รบั

 
หน่วยงาน

ที่
รบัผิดชอบ
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