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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ
๑  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน  ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 1  ยาว 5๐๐  ม. หนา 0.15 ม.  อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 1 บ้านโพนดวน บ้านโพนดวน และเพ่ือให้มีเส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก จ านวน 1ป้าย(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

๒  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต  - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.15 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ยาว   100  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโพนโก สายบ้าน สายบ้านนายหว่าง-นางอ้อย และ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
นายหว่าง-นางอ้อย เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๓  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที 2 เสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ยาว200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโพนโกสายบ้าน สายบ้านนายบุญมี-ห้วยไผ่ และ ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
นายบุญมี-ห้วยไผ่ เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี  (พ.ศ.  2561-2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนโก  อ าเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์

วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา

                            รายละเอียดโครงการพัฒนา

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับโครงการ 

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

4  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก สายข้างบ้าน ยาว 5๐๐  ม. หนา 0.15 ม.  อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา

  หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ผู้ใหญ่วรวุฒิบ และเพ่ือให้มีเส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

สายข้างบ้านผู้ใหญ่วรวุฒิ ทางคมนาคมท่ีสะดวก จ านวน 1ป้าย(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป

5  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 2 ยาว 5๐๐  ม. หนา 0.15 ม.  อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก บ้านโพนโก และเพ่ือให้มีเส้น พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

 ทางคมนาคมท่ีสะดวก จ านวน 1ป้าย(ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๖  -โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริเหล็กภายใน  ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 3 ยาว 1,000  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่บ้านหมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน บ้านเปือยป่าน และเพ่ือให้มีเส้น ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1 ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

๗  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4  ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน ภายในหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 ยาว  500  ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า บ้านเป้า และเพ่ือให้มีเส้น ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๘  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔   หมู่ท่ี 4 บ้านเป้า สายเป้า-หนองคู ยาว ๒,0๐0 ม. หนา0.15 ม.พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
สายบ้านเป้า-บ้านหนองคู  และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1 ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

๙  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 ยาว 5๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ  จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
บ้านหนองบัวแดง ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๑๐  -โครงการยกระดับถนน เพ่ือยกระดับถนนคอนกรีตในหมู่บ้าน  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตในหมู่บ้าน หมุ่ท่ี 5 หมุ่ท่ี5 บ้านหนองบัวแดง ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหนองบัวแดง และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1 ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ท่ีสะดวก (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

๑๑  -โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 5 บ้านหนองบัวแดง ยาว 1๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหนองบัวแดง สายแยกบ้านนายบุญเลียน ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
สายแยกบ้านนายบุญเลียน   และเพ่ือให้มีเส้น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
 ทางคมนาคมท่ีสะดวก  ข้ึนไป

๑๒  -โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
กลางหมู่บ้าน หมู่ 6  กลางหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย ยาว1,000 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโนนเปือย           และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ท่ีสะดวก (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๓  -โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 6 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย ยาว 1๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโนนเปือย สายทางเข้า สายทางเข้าร้านค้าชุมชนถึงแนก ประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
ร้านค้าชุมชน ถึงแยก รร.บ้านโนนเปือน และเพ่ือให้มีเส้น (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
รร.บ้านโนนเปือย ทางคมนาคมท่ีสะดวก  ข้ึนไป

๑๔  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
กรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู๋ท่ี 7 ยาว 5๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย บ้านโนนเปือย และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

๑๕  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7   หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย สายบ้าน ยาว 1๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโนนเปือย สายบ้าน ผอ.เฉลิม รุ่งเรือง และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
ผอ.เฉลิม  รุ่งเรือง ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๑๖  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

กรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7   หมู่ท่ี 7 บ้านโนนเปือย สายหน้า ยาว 1๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโนนเปือย สายหน้าโรงสี โรงสีชุมชนและเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
ชุมชน ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๑๗  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

กรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน   รอบหมู่บ้านหมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน 1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบท่ีอบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๘  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8   หมู่ท่ี 8 บ้านหนองคู สายโรงสี ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหนองคู สายโรงสีชุมชน ชุมชนถึงบ้านนางจรัสและเพ่ือให้มี ประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
ถึงหน้าบ้านนางจรัส เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป
๑๙  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9  หมู่ท่ี9บ้านหนองบัวแดง ยาว ๑๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหนองบัวแดง  สายสามแยกตะวันตกถึงล าห้วย ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
สายสามแยกตะวันตกถึง และเพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคม 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
ล าห้วย ท่ีสะดวก ข้ึนไป

๒๐  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 9 ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง บ้านหนองบัวแดงและเพ่ือให้มีเส้น ป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก ร้อยละ70
ข้ึนไป

๒๑  -โครงการก่อสร้างถนนคอน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
กรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
หมุ่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย บ้านเป้าน้อย และเพ่ือให้มีเส้น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ

ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
  ข้ึนไป

๒๒  -โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ท่ี 11 หมู่ท่ี 10 บ้านโพนโก สายหลัง ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อม อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านโพนโก ธนาคารข้าว และเพ่ือให้มีเส้น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจ านวน ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
สายหลังธนาคารข้าว ทางคมนาคมท่ีสะดวก 1ป้าย(ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70
  ข้ึนไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและท่ีผ่านมา ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๒๓  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา
คอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี11 บ้านโพนโก และเพ่ือให้มีเส้น ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
บ้านโพนโก ทางคมนาคมท่ีสะดวก ร้อยละ70

 ข้ึนไป
๒๔  - โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีถนน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คอนกรีตเสริมเหล็ก   ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ยาว 2๐0 ม. หนา 0.15 ม. พร้อมป้าย อบต. อบต. อบต. อบต. ส าหรับคมนาคม เพ่ือการสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี12 บ้านโนนโพธ์ิ และเพ่ือให้มีเส้น ประชาสัมพันธ์โครงการ จ านวน 1ป้าย ได้อย่างสะดวก สะดวกและลดอุบัติเหตุ
บ้านโนนโพธ์ิ ทางคมนาคมท่ีสะดวก (ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด) ร้อยละ70

ข้ึนไป

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ 

แบบ ผ.01
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ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๒๕  - โครงการขยายไหล่ทางถนน เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1 ม. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ไหล่ทางดิน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

ข้างละ1 เมตร หมู่ 5  คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 1,000 ม. หนา ๐.๑๕ ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 1,000 เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านหนองบัวแดง สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๒๖  - โครงการขยายไหล่ทางถนน  เพ่ือให้มีเส้นทาง  - เสริมไหล่ทางดิน ข้างละ 1 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 ไหล่ทางดิน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

หมู่ท่ี6ข้างละ1 เมตร คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 150 ม. หนา ๐.๑๕ ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 150 เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
 เส้นทางทิศเหนือศูนย์พัฒนาเด็ก   ไหล่ทางดิน สะดวกและลดอุบัติเหตุ  

๒๗  -โครงการขยายไหล่ทางถนน  เพ่ือให้มีเส้นทาง  - เสริมไหล่ทางดิน ข้างละ 1 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ยาว1,000 เมตร ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

ข้างละ1 เมตร หมู่ 8 คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 1,000 ม. หนา ๐.๑๕ ม. อบต. อบต. อบต. อบต. เพ่ือสัญจรไปมา
สายหนองคูหนองบัวแดง สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๒๘  -โครงการขยายไหล่ทางถนนลงหิน เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ขยายไหล่ทาง คสล. ข้างละ 1 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ไหล่ทางดิน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คลุกถนนคอนกรีตข้างละ 1เมตร คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 1,000 ม. หนา ๐.๑๕ ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 1,000 เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 10 บ้านเป้าน้อย สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๒๙  -โครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีต เพ่ือให้มีเส้นทาง  -เสริมไหล่ถนนคอนกรีต ข้างละ 1 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

ข้างละ 1 ม.สายข้างโรงเรียน คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว150เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
บ้านเป้า สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๓๐  - โครงการขยายถนนคอนกรีตข้าง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - เสริมไหล่ทางคอนกรีต ข้างละ 1 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ไหล่ทางดิน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

ละ1เมตร หมู่ท่ี12 เส้นกลาง  คมนาคมท่ีสะดวก ยาว 400 ม.หนา 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 400 เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่บ้านต่อจากเดิม สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๓๑  -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  -เพ่ือซ่อมแซมระบบคมนาคม  -ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตต าบล 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนภายใน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

คมนาคมภายในเขตต าบลโพนโก ขนส่งให้มีความสะดวกปลอดภัยใน โพนโก ท้ัง ๑๒ หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. ต าบล เพ่ือการสัญจรไปมา
การเดินทางสัญจร สะดวกและลดอุบัติเหตุ

๓๒  - โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต - เพ่ือให้มีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก  - สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ สะพาน ประชาชนมีถนน ส่วนโยธา

เสริมเหล็ก ข้ามล าห้วยโศกศรีเทศ ให้มีสะพานคอนกรีต กว้างเฉล่ีย 5ม. ยาว 18 ม. หนา 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว18เมตร เพ่ือการสัญจรไปมา
หมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง ในการสัญจรไปมา สะดวกและลดอุบัติเหตุ

วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ 

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๓๓  - โครงการก่อสร้างร้ัวรอบสระน้ า  - เพ่ือให้มีร้ัวรอบสระน้ าเพ่ือป้องกัน  - ร้ัวรอบสระน้ าสาธารณะ 300,000 300,000 300,000 300,000 รัวรอบสระน้ า  - มีร้ัวรอบสระน้ าป้องกัน ส่วนโยธา

สาธารณะในเขตต าบล สัตว์ลงไปท าความสกปรกลงสู่สระน้ า ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด อบต. อบต. สัตว์ลงไปท าความสกปรก 

๓๔  - โครงการสร้างร้ัวหมู่บ้าน  - เพ่ือให้มีภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน  -ร้ัวหมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ร้ัวหมู่บ้าน  -ร้ัวภายในหมู่บ้าน ส่วนโยธา

ภายในเขตต าบลโพนโก ท่ีสวยงาม ตามแบบท่ี อบต. ก าหนด อบต. อบต. อบต. อบต. เพ่ือภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

๓๕  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลุกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังสายการเกษตร หมู่ท่ี ๑  ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว600 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 600เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายโพนดวน-ธรรมษา ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๓๖  -โครงการก่อสร้างถนนมูลดิน เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนมูลดินขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนลุกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หมู่ท่ี 1 บ้านโพนดวน เส้นทาง ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว600 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 600เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

เลียบคลองโซงโลง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๓๗  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 3ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุก หมู่ท่ี 2 บ้านโพนโกสายบ้าน ส าหรับใช้ในการขนส่ง 2,500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 2,500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

อ.วิรัตน์ ไปทิศตะวันตก ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๓๘  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหิน เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 3ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

คลุกหมู่ท่ี 2 บ้านโพนโก ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 1,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายหนองทิศตุ้ย-ขุมหิน ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๓๙  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการเกษตร เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนมูลดินขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม.ยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หมู่ท่ี2  เส้นทางบ้านนายสังข์- ส าหรับใช้ในการขนส่ง 300 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว300เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ล าห้วยไผ่ ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๐  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลงหินคลุก เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 3ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว3,500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว3,500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายเปือยป่าน-หนองบัว ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๔๑  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย3 ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุก หมู่ท่ี 3 บ้านเปือยป่าน ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว3,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว3,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายเปือยป่าน - ขุมหิน ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๒  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลงลูกรัง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม.  500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

สายการเกษตร หมู่ท่ี 4 เส้นทาง ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว600 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว600เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

เป้า-ห้วยไผ่ ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๓  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินลงลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม.  150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังสายการเกษตร หมู่ท่ี 5 ส าหรับใช้ในการขนส่ง 100 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 100เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

บ้านนายบัวเลียน  ไปคลองโศกศรีเทศ ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๔  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการ เพ่ือให้มีเส้นทาง  - ถนนดินขนาดกว้างเฉล่ีย 4  ม. ยาว 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนดิน ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

เกษตรหมู่ท่ี 5  เส้นทาง ส าหรับใช้ในการขนส่ง 500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายบ้านนายไสว เพชรอ าไพ ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๕  -โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุกหมู่ท่ี 6 บ้านโนนเปือย ส าหรับใช้ในการขนส่ง ยาว 1,500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 1,500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

ล าห้วยแสงถึงธรรมษา ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๖  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม.ยาว 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังหมู่ท่ี7 ถึงลาดยางโศกแดง ส าหรับใช้ในการขนส่ง 600 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 600เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

 ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๗  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 3ม.ยาว 300,000 300,000 300,000 300,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังสายการเกษตร  หมู่ท่ี 8   ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว1,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายหนองคู-หัวงัว ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๔๘  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินกคลุกสายการเกษตร  หมู่ท่ี 8  ส าหรับใช้ในการขนส่ง 700 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว700เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายหนองคู -ล าห้วยแสง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๔๙  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการ เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม.ยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนมูลดิน ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

เกษตรหมู่ท่ี 9 บ้านหนองบัวแดง ส าหรับใช้ในการขนส่ง 300 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว300เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายนาพ่อทอง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๐  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุกหมู่ท่ี 9 สายหนองคู- ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว1,500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

โนนสาย-สนม ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๑  -โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 3 ม. 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุกสายการเกษตรหมู่ท่ี10  ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว1,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สานโคกหนองเหล็ก-เป้าน้อย ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๒  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 4 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินคลุกสายการเกษตรหมู่ท่ี10  ส าหรับใช้ในการขนส่ง 2,500 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. ยาว2,500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายเป้าน้อย-โพนโก ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๓  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการ เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดิน ขนาดกว้างเฉล่ีย 3 ม.ยาว 150,000 150,000 150,000 150,000 ถนนดิน ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

เกษตรหมู่ท่ี 11  ทิศตะวันออก ส าหรับใช้ในการขนส่ง 250 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว250เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

หนองสิม ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๔  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลงหินคลุกขนาดกว้างเฉล่ีย 3 ม. 230,000 230,000 230,000 230,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

หินกคลุกสายการเกษตร  หมู่ท่ี 11  ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.15 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว1,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายนานายประสพ มะลิงาม ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๕  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 3 ม.ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังสายการเกษตร  หมู่ท่ี12 ส าหรับใช้ในการขนส่ง 1,000 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว1,000เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สานโนนโพธ์ิ-ล าห้วยไผ่ ผลผลิตทางการเกษตร ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๖  - โครงการเสริมสร้างถนนดินลง เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดินลูกรังขนาดกว้างเฉล่ีย 3ม.ยาว 200,000 200,000 200,000 200,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

ลูกรังสายการเกษตร  หมู่ท่ี 12  ส าหรับใช้ในการขนส่ง 300 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว300เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายส านักสงฆ์โพธ์ิทอง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๕๗  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการ เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดิน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม.ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนดิน ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

 เกษตรหมู่ท่ี12 เส้นทาง   ส าหรับใช้ในการขนส่ง ๕00 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

โนนโพธ์ิ-โสกแดง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๘  - โครงการถนนมูลดินเพ่ือการ เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ถนนดิน ขนาดกว้างเฉล่ีย 5 ม.ยาว 250,000 250,000 250,000 250,000 ถนนลูกรัง ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

เกษตร   หมู่ท่ี ๑2 เส้นทาง ส าหรับใช้ในการขนส่ง ๕00 ม. สูงเฉล่ียจากเดิม 0.10 ม. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว500เมตร ขนส่งพืชผลทางการ

สายโคกหนองแดง ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๕๙  - โครงการปรับคันคูล าห้วยภายใน เพ่ือให้มีเส้นทาง  -ปรับปรุงคันคูล าห้วยต่างๆภายในเขต 500,000 500,000 500,000 500,000 คันคูล าห้วย ประชาชนมีถนนในการ ส่วนโยธา

เขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่บ้าน ส าหรับใช้ในการขนส่ง ต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ อบต. อบต. อบต. อบต. ขนส่งพืชผลทางการ

 ผลผลิตทางการเกษตร  ตามแบบท่ี  อบต. ก าหนด  เกษตรได้โดยสะดวก

๖๐  -โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือ  -เพ่ือซ่อมแซมทรัพย์สิน/ส่ิงก่อสร้าง  -ซ่อมแซมทรัพย์สินหรือส่ิงก่อสร้าง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทรัพย์สิน  -ทรัพย์สินคงอยู่ในสภาพดี ส่วนโยธา

ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ของ อบต. เช่น ถนนหนทาง รางระบายน้ า และ ของ อบต ท่ีช ารุด. อบต. อบต. อบต. อบต. ส่ิงก่อสร้างท้ังหมด สามารถใช้งานได้ตาม

ทรัพย์สินต่าง ๆ ของ อบต. ปรกติ

๖๑  - โครงการก่อสร้าง  - เพ่ือให้ประชาชนมีถนนสัญจร  - ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รางระบายน้ า  -  สามารถระบายน้ าท่วม ส่วนโยธา

รางระบายน้ า  ท้ัง 12 หมู่บ้าน สะดวกและไม่มีน้ าท่วมขังภายใน ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด  12 หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง 12 หมู่ ขังได้ดี

หมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่บ้าน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว
    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.2 แผนงานการพาณิชย์
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑  -โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการ  -เพ่ือให้ประชาชนได้มีไฟ้ฟ้าใช้ในการ  -ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรระยะ 100,000 100,000 100,000 100,000 ขยายเขตไฟฟ้า ประชาชน มีไฟฟ้าส าหรับ ส่วนโยธา

เกษตรในเขตต าบลโพนโก เกษตร  ทาง ๒,000 เมตร อบต. อบต. อบต อบต. 2,000เมตร ท าเกษตรกรรม 

๒  -โครงการติดต้ังก่ิงโคมไฟฟ้าส่องสว่าง - เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่อง  - ติดต้ังก่ิงโคมไฟฟ้า จ านวน 12 หมู่บ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 ไฟฟ้าสว่าง  ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง ส่วนโยธา

สาธารณะ อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง12หมู่ ในหมู่บ้าน

๓  - โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า  - เพ่ือซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง  - ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 ไฟฟ้าสว่างทุกจุด ไฟฟ้าได้รับการซ่อมแซม ส่วนโยธา

สาธารณะ สว่างตามถนนสายต่างๆในบ้าน ในบริเวณจุดต่างๆของหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. ใช้งานได้ตามปกติ สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๔  - โครงการติดต้ังแผงโซล่าเซลล์  - เพ่ือลดประมาณการ  -ติดต้ังแผงโซล่าเซลล์ภายในเขตต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 แผงโซล่าเซลล์  -ลดปริมาณค่าใช้จ่ายไฟฟ้า ส่วนโยธา

ภายในเขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ใช้ไฟฟ้าในชุมชน โพนโก ท้ัง 12 หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต.   

๕  -โครงการขยายเขตน้ าประปา  - เพ่ือให้หมู่บ้านท่ีไม่มีน้ าประปา  - ขยายเขตประปา 12 หมู่บ้าน เพ่ือให้ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขยายเขตประปา  - ครัวเรือนท่ียังไม่มีน้ าประปาใช้ได้มีส่วนโยธา

ส่วนภูมิภาค ได้มีน้ าประปาใช้อุปโภค บริโภค ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง 12 หมู่ ประปาใช้

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

แบบ ผ.01
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาความยากจน
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ
1  - โครงการขับเคล่ือนปรัชญา  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด าเนิน  -ฝึกอบรมประชาชนตามหลัก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมี  -  ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพส านักปลัด

เศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบต. อบต. อบต. อบต. รายได้เพ่ิมข้ึน ของประชาชนวัยท างาน
2  - โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม  - เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีประสิทธิ  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่กลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  -ประชาชนมีงานท า  มีรายได้เพ่ิมส านักปลัด

อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาพในการจัดการและพัฒนาคุณภาพ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. รายได้เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
เพ่ือการผลิตสินค้า OTOP ต าบล สินค้า

3  - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่  - เพ่ือส่งเสริมให้สตรีได้มีงานท า มี  - จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพหลัก หรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มสตรีมีอาชีพ  -สตรีมีงานท า  มีรายได้เพ่ิม ส านักปลัด
กลุ่มพัฒนาสตรี รายได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เป็นอาชีพเสริมให้กับกลุ่มสตรี อบต. อบต. อบต. อบต. เสริมเพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

4  - โครงการเกษตรอินทรีย์วิถี  -เพ่ือให้ประชาชน  ผู้ประกอบอาชีพ  -จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรทุกหมู่บ้าน 150,000 150,000 150,000 150,000 เกษตรกรมีความ  - เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจส านักปลัด
สุรินทร์เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเมล็ด เกษตรกรได้รับความรู้ในการท าเกษตร พร้อมสนับสนุนเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด อบต. อบต. อบต. อบต. รู้ในการท าเกษตร เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์
พันธ์พืชส าหรับใช้ปลูกบ ารุงดิน แบบอินทรีย์

5  -โครงการส่งเสริมเมล็ดพันธ์ุพืชเพ่ือ  - เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักไว้  -จัดหาพันธ์ุพืชส าหรับประชาชน 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมี ประชาชนมีเมล็ดพันธ์ุผักส าหรับปลูก ส านักปลัด
เกษตรกร(พันธ์ุข้าว.ถ่ัวเขียวฯ) รับประทานเองซ่ึงจะเป็นการลดรายจ่ายส าหรับใช้เพาะปลูกจ านวน 12 หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. เมล็ดพันธ์ุพืชปลูก ไว้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

๖  -โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  - เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  -สนับสนุนอุปกรณ์ให้กับกลุ่มอาชีพ 40,000 40,000 40,000 40,000 วัสดุอุปกรณ ประชาชนมีวัสดุอุปกรณ์ในการส านักปลัด
ให้กับกลุ่มอาชีพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ อบต. อบต. อบต. อบต. ในการประกอบอาชีพท างานอาชีพ

7  -โครงการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี - เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็ง  -ฝึกอบรมการจัดท าบัญชีกลุ่มอาชีพ 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพ  - กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนส่วนการคลัง
ให้กับกลุ่มอาชีพ รู้จักการท าบัญชีท่ีถูกต้องและสามารถ อบต. อบต. อบต. อบต. ท าบัญชีได้ถูกต้อง รู้จักการท าบัญชีท่ีถูกต้องและ

ตรวจสอบได้ สามารถตรวจสอบได้
8  -โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิต เพ่ือการ -เพ่ือจัดต้ังศูนย์สาธิต  เพ่ือการเรียนรู้ทาง -จัดต้ังศูนย์สาธิต เพ่ือการเรียนรู้ทางการ 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความ  -ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองตามแนวส านักปลัด

เรียนรู้ทางการเกษตร  ระดับต าบลการเกษตรระดับต าบล  ให้ความรู้กับ เกษตรระดับต าบล 1 แห่ง อบต. อบต. อบต. อบต. รู้ในการท าเกษตร ทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างม่ันคง
เกษตรกรในต าบล  

9  -โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ  -สนับสนุนพันธ์พืชพันธ์ุสัตว์และปัจจัย  -สนับสนุนพันธ์พืชพันธ์ุสัตว์และปัจจัย 50,000 50,000 50,000 50,000 หมู่บ้านต้นแบบ  -ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองตามแนวส านักปลัด
พอเพียงต้นแบบ การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ การผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อบต. อบต. อบต. อบต. เศรษฐกิจพอเพียง ทางเศรษฐกิจพอเพียงอย่างม่ันคง

พอเพียง เป้าหมายปีละ 1 หมู่บ้าน 1หมู่บ้าน
10  -โครงการสนับสนุนงบประมาณ  - เพ่ือให้กลุ่มพัฒนาอาชีพมีงบประมาณ - สนับสนุนงบประมาณและกองทุนหมุน 100,000 100,000 100,000 100,000 กลุ่มพัฒนาอาชีพ มีงบประมาณและกองทุนในการ ส านักปลัด

และกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่ม และกองทุนในการบริหารงานของกลุ่ม เวียนให้กับกลุ่มอาชีพ อบต. อบต. อบต. อบต. มีงบประมาณ บริหารงานของกลุ่มอาชีพ
พัฒนาอาชีพต่าง ๆ อาชีพ ในการบริหารงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ
11  - โครงการอบรมให้ความรู้เกษตรกร - เพ่ืออบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกร  - จัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้เช่ียว 50,000 50,000 50,000 50,000 เกษตรกรมีความ  -ประชาชนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจมีความ ส านักปลัด

ในเร่ืองของพันธ์ุไม้เศรษฐกิจ ในเร่ืองของพันธ์ุไม้เศรษฐกิจ ชาญให้กับกลุ่มเกษตรกร อบต. อบต. อบต. อบต. รู้เร่ืองพันธ์ไม้ รู้เพ่ิมมากข้ึน 
12  -โครงการสนับสนุนและส่งเสริม  -เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี  -สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพ เช่น การ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีอาชีพ  -ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้ส านักปลัด

อาชีพเล้ียงสัตว์ เช่น  เล้ียงกบ รายได้เพ่ิมมากข้ึน เล้ียงกบ เล้ียงโคขุน สุกร กระบือ  ปลา อบต. อบต. อบต. อบต. เสริมและรายได้ เพ่ิมข้ึน
เล้ียงปลา

๑๓  -โครงการจัดต้ังตลาดกลาง อบต.  - เพ่ือให้ อบต. มีตลาดกลางเพ่ือ  - ตลาด อบต.โพนโก จ านวน 1 แห่ง 500,000 ตลาดกลาง ประชาชนมีตลาดไว้ในการซ้ือ ส านักปลัด
โพนโก จ าหน่ายสินค้า และสร้างรายได้ให้กับ อบต. อบต.1แห่ง อุปโภคบริโภคนราคาท่ีมี

ประชาชนได้มีสถานท่ีจ าหน่ายสินค้า มาตรฐาน
๑๔  -โครงการรณรงค์การไถ่กลบพืชปุ๋ย -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนปลูกปุ๋ยพืชสด -จัดโครงการกิจกรรมวันไถกลบ 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  -ประชาชนลดการปุ๋ยสารเคมีในการส านักปลัด

สด และไถ่กลบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี อบต. อบต. อบต. อบต. ลดการใช้สารเคมี เกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 3. การพัฒนาคด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน

    1.ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญญาความยากจน
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมโยธา

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 2,564 KPI ท่ีรับผิดชอบ
๑  - โครงการขุดลอกล าห้วย  คลองน้ า - เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโกมี -  ขุดลอกคลองน้ าสาธารณะตามแบบ 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีอาชีพ  -ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคส่วนโยธา

แหล่งน้ าสารธารณะในเขตต าบล น้ าส าหรับอุปโภค บริโภค อบต.ก าหนด อบต. อบต. อบต. อบต. น้ าส าหรับอุป และการปศุสัตว์อย่างเพียงพอ
โพนโก เช่นล าห้วยโศกศรีเทศ โภคบริโภค
คลองบึง ฯลฯ เป็นต้น

๒   -โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม  -เพ่ือก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง  -ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝายท่ีช ารุด 500,000 500,000 500,000 500,000 มีน้ าใช้ในการ ฝายท่ีช ารุดได้รับการซ่อมแซมและส่วนโยธา
ฝายน้ าล้น ฝายน้ าล้นให้สามารถเก็บกักน้ าได้ อบต. อบต. อบต. อบต. ท าเกษตร สามารถใช้เก็บกักน้ าได้

๓  - โครงการก่อสร้างท่อเหล่ียมคสล.  - เพ่ือใช้เป็นทางระบายน้ าและ  ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ในเขตต าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่อเหล่ียม  -น้ าสามารถระบายได้ทัน ส่วนโยธา
ในเขตต าบลโพนโก คมนาคม โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. คสล. สะดวกรวดเร็ว

๔  - โครงการเจาะบ่อบาดาลในไร่  -เพ่ือให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโก  -เจาะบ่อบาดาลภายในไร่นา 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อเหล่ียม  -ประชาชนมีน้ าอุปโภค บริโภคส่วนโยธา
นาภายในเขตต าบลโพนโก มีน้ าส าหรับอุปโภคบริโภค ท่ีเพียงพอ ภายในเขตต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. คสล. และการปศุสัตว์อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.1แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการอบรมคุณธรรม  - เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดอบรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรม 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน  - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมส านักปลัด

จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน ให้แก่นักเรียน จริยธรรม อบต. อบต. อบต. อบต. เยาวชนในต าบล เพ่ิมมากข้ึน

2  - โครงการวันเด็กแห่งชาติ  - เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนเกิด  - จัดซ้ือของขวัญในวันเด็ก เช่น 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียน  - มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส านักปลัด

ความภาคภูมิใจในตนเองรู้หน้าท่ีมีวินัย อาหาร ขนม  ชุดเคร่ืองเขียน อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล ได้รับของขวัญ ขนม ชุดเคร่ืองเขียน

๓  - โครงการจัดกิจกรรมวัน  -เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้จัดกิจกรรม  - จัดซ้ือขของรางวัล ในกิจกรรมวัน 200,000 200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุ  - มีผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรมส านักปลัด

ผู้สูงอายุและงานประเพณีสงกรานต์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้สูงอายุ อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล เกิดความรักความผูกพันธ์กัน

โพนโก

4  โครงการจัดกิจกรรมในวัน  - เพ่ือร่วมเทิดพระเกียรติและแสดง  - จัดกิจกรรมในวันส าคัญในรัฐพิธี 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  ประชาชน เจ้าหน้าท่ี ชาวต าบลโพนโกส านักปลัด

ส าคัญทางรัฐพิธีต่างๆ ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระ ต่างๆ เช่น วันแม่  วันพ่อ อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ

มหากษัตริย์ วันปิยมหาราช ฯลฯ สถาบันกษัตริย์

5  - โครงการปฏิบัติธรรม เยาวชนและ - เพ่ือสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  - จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน  - ประชาชน เยาวชนมีคุณธรรมส านักปลัด

ประชาชนในต าบลโพนโก และสืบทอดพระพุทธศาสนา อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล จริยธรรม และสืบทอดพุทธศานา

6  - โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี - เพ่ือสร้างความเป็นระเบียบวินัย  -จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียน  -นักเรียนมีระเบียบวินัย ส านักปลัด

นักเรียนในต าบลโพนโก ความอดทน อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล มีความอดทน

๗  - โครงการจัดซ้ือวัสดุกีฬา  -เพ่ือใช้ในการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน  -จัดซ้ือวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการจัดการ 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุกีฬา  -มีวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬาส่วนการศึกษา

เยาวชนในเขตต าบลโพนโก แข่งขันกีฬาภายในต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต.  นักเรียน เยาวชน เพียงพอ

๘  - โครงการการจัดงานดอกจาน  - เพ่ือร่วมอนุรักษ์และสืบสาน  - จัดกิจกรรมร่วมตามโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  - ประเพณีอันดีงามของอ าเภอสนมส านักปลัด

ประสานใจ ฯ ประจ าปี อ าเภอสนมประเพณีอันดีงามของอ าเภอสนม การจัดงานประจ าปีอ าเภอสนม อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล ได้รับการสืบสานและอนุรักษ์

๙  - โครงการจัดซ้ือหนังสือพิมพ์  - เพ่ือเสริมสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์  - จัดซ้ือหนังสือพิมพ์ให้แก่หมู่บ้านท้ัง 150,000 150,000 150,000 150,000 หนังสือพิมพ์   - ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวส านักปลัด

และวารสาร และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน 12 หมู่ และท่ีท าการองค์การบริหาร อบต. อบต. อบต. อบต. วารสาร สาร

ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่วนต าบล

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
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เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๐  -อาหารเสริม (นม)  - เพ่ือเสริมสร้างอนามัยแก่นักเรียน  - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 อาหารเสริม  - ให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการท่ีดีและส่วนการศึกษา

 แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตต าบล (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (ถ่ายโอน) (นม)ศูนย์เด็ก เด็กนักเรียนมีอาหารเสริม(นม)บริโภค

และโรงเรียน ให้มีการเจริญเติบโตตามวัย โพนโก และโรงเรียน

๑๑  - โครงการจัดซ้ือวัสดุการศึกษาแก่ - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีอุปกรณ์การ  - สนับสนุนวัสดุการศึกษาแก่เด็กเล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 วัสดุการศึกษา   - นักเรียนได้มีวัสดุการศึกษาอย่างส่วนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (วัสดุรายหัว) เรียนอย่างพอเพียง ทุกศูนย์ในเขตต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ศูนย์เด็ก พอเพียง

๑๒  - โครงการก่อสร้างลานกีฬาในเขต -เพ่ือให้ประชาชนได้มีสถานท่ี  - ก่อสร้างลานกีฬาในเขตต าบล 1,000,000     1,000,000   1,000,000   1,000,000 ลานกีฬา ประชาชนมีสถานท่ีออกก าลังกายส่วนโยธา

ต าบลโพนโก ออกก าลังกาย โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. อย่างเพียงพอ

๑๓  -โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  -เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีด้อยโอกาสทาง  -เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาใน 150,000 150,000 150,000 150,000 เด็กด้อยโอ  - เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการส านักปลัด

แก่เด็กด้อยโอกาส การศึกษา ต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. โอกาส ศึกษามากข้ึน

๑๔  - โครงการซ่อมแซม ต่อเติม  - เพ่ือให้มีสถานท่ีในการเตรียมความ  - ซ่อมแซมต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 300,000 300,000 300,000 300,000 ศูนย์พัฒนา  - เด็กมีสถานท่ีในการเตรียมความส่วนโยธา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมในการพัฒนากระบวนการเรียน ในเขตต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. เด็กเล็กมีสภาพ ในการพัฒนาการด้านต่างๆ  

รู้ของเด็ก ใช้งานได้

๑๕  - โครงการก่อสร้างก าแพงราวเหล็ก - เพ่ือปรับปรุงสนามกีฬากลาง  - ปรับปรุงสนามกีฬาและภูมิทัศน์รอบ 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูมิทัศน์รอบ  - เพ่ือป้องกันสัตว์เล้ียงเข้ามาในสนามส่วนโยธา

สนามกีฬากลางต าบลโพนโก  พร้อมให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้ในการ สนามให้มีความเหมาะสมท่ีจะใช้ อบต. อบต. อบต. อบต. สนามกีฬา กีฬากลางต าบลโพนโก

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ แข่งขันกีฬา ในการออกก าลังกายและใช้ส าหรับ

การแข่งขัน

๑๖  -โครงการวันท้องถ่ินไทย  - เพ่ือจัดกิจกรรมในงานวันท้องถ่ิน  - ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภา 35,000          35,000        35,000       35,000      ผู้บริหาร  - ผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาส านักปลัด

ไทย พนักงานส่วนต าบลร่วมจัดงานวัน อบต. อบต. อบต. อบต. สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลร่วมจัดงานวันท้องถ่ิน

ท้องถ่ินไทย พนักงานฯ ไทย

๑๗  -โครงการกีฬาท้องถ่ินสัมพันธ์  -เพ่ือสร้างความสามัคคีภายในองค์  -จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน 200,000 200,000 200,000 200,000 บริหาร  -องค์กรท้องถ่ินมีความสามัคคีกันอันส านักปลัด

กรท้องถ่ินของอ าเภอสนม สัมพันธ์ของท้องถ่ินภายในอ าเภอ อบต. อบต. อบต. อบต. สมาชิกสภา จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติ

สนม พนักงานฯ หน้าท่ีและเกิดประโยขน์ต่อประชาชน

๑๘  -โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  -เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคี  -จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน 600,000 600,000 600,000 600,000 นักเรียน  -เด็กเยาวชน และประชาชนห่างไกลส านักปลัด

เยาวชน ประชาชน ในเขต อบต. และสร้างเวทีให้เด็กเยาวชนประชาชน ประชาชน ในเขต อบต.โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. เยาวชน ยาเสพติดและมีสุขภาพท่ีแข็งแรง

โพนโก ในระดับต าบลและเครือข่ายได้มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้หากไกล ประชาชน

ยาเสพติด                  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๙  -โครงการ ต าบลโพนโก สัมพันธ์  -เพ่ือเสริมนสร้างความรักความ  -จัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆโดย 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  -หน่วยงานต่างๆภายในต าบลเกิดส านักปลัด

สามัคคีของหน่วยงานต่างๆในต าบล บรูณาการร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล ความรักความสามัคคีกันอันจะส่งผล

โพนโก ภายในต าบล ต่อการปฏิบัติงาน

๒๐  -โครงการจัดงานบวชสามเณรภาค -เพ่ือสืบสานพระพุทธศานาและ  -จัดกิจกรรมงานบวชสามเณรภาคฤดู 40,000 40,000 40,000 40,000 เด็กและ  -พระพุทธศานาและพระธรรมได้รับส านักปลัด

ฤดูร้อนประจ าต าบลโพนโก พระธรรมให้กับเด็กและเยาวชน ร้อนประจ าต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. เยาวชน การสืบทอดจากเด็กและเยาวชน

ต าบลโพนโก

๒๑  -โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีบุญบ้ังไฟ 400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมส านักปลัด

ประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล ประจ าต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

๒๒  -โครงการจัดงานประเพณีลอย  -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมส านักปลัด

กระทงประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล ประจ าต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

๒๓  -โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน -เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียน 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  -ได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมส านักปลัด

เข้าพรรษาประจ าต าบลโพนโก อันดีงามของต าบล เข้าพรรษาประจ าต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล อันดีงามของท้องถ่ิน

๒๔   -โครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ -เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรม  -จัดกิจกรรมงานบุญประเพณีของ 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน  -วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของส านักปลัด

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ท้องถ่ินของแต่ละหมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต ในต าบล ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน ของท้องถ่ิน

๒๕  -โครงการจัดต้ังศูนย์อินเตอร์เน็ต  -เพ่ือให้ประชาชนในต าบลโพนโกมี  - มีศูนย์อินเตอร์เน็ตประจ า อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 ศูนย์อินเตร์  - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวส านักปลัด

ประจ า อบต.โพนโก ศูนย์อินเตอร์เน็ต โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. เน็ตต าบล สาร เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒๖  -โครงการรณรงค์งานบุญปลอดเหล้า - เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่เยาวชน  - ป้ายเหล็กล้อเล่ือนรณรงค์ให้งาน 60,000 60,000 60,000 60,000 เยาวชน งานวัด งานบุญต่าง ๆ ใน
เขต อบต.

ส่วนการศึกษา

ปลอดอบายมุข และประชาชน บุญเขตอบต.ปลอดเหล้าและอบายมุขตามนโยบายกระทรวงอบต. อบต. อบต. อบต. ประชาชน ปลอดเหล้าและอบายมุข

อบายมุขตามนโยบายกระทรวง

วัฒนธรรม

๒๗  -โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่น  -เพ่ือให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กฯ  - เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง 60,000 60,000 60,000 60,000 เคร่ืองเล่น  - นักเรียนศูนย์เด็ก ท้ัง ๕ ศูนย์ส่วนการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท้ัง 6 ศูนย์ มีเคร่ืองเล่นท่ีปลอดภัยสามารถพัฒนา อบต. อบต. อบต. อบต.

อบต.โพนโก ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา
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  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.1แผนงานสังคมสงเคราะห์

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการช่วยหลือผู้สูงอายุ   - เพ่ือให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  - สนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่ 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมท้ังหมดไดรับส านักปลัด

คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ อบต. อบต. อบต. อบต. คนพิการ ความช่วยเหลือร้อยละ 100

ให้ได้รับเบ้ียยังชีพ ได้รับเบ้ียยังชีพ (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ผู้ป่วยเอดส์

2  -โครงการก่อสร้างบ้านตาม  -เพ่ือช่วยเหลือผู้ยากไร้ ไร้ท่ีอยู่อาศัย  - ก่อสร้าง ซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านผู้ด้อย ประชาชนผู้ยากไร้ ไม่มีท่ีอยู่อาศัยท่ีส านักปลัด

"โครงการบ้านท้องถ่ินไท้ เทิดไท้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ จ านวน 1 หลัง อบต. อชต. อชต. อบต. โอกาส 1หลัง ม่ังคงแข็งแรงได้รับการช่วยเหลือ

องค์ราชัน " พระเจ้าอยู่หัว ร้อยละ 75

๓  - การด าเนินการช่วยเหลือ  - เพ่ือให้เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส  - จ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 24,000 24,000 24,000 24,000 เด็กด้อย   - ผู้ยากไร้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนส านักปลัด

สงเคราะห์ผู้ยากไร้ เด็กก าพร้า เด็กถูกทอดท้ิงในต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. โอกาส  

๔  - โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย - เพ่ือให้ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับ  - ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 300,000 300,000 300,000 300,000 ผู้ประสบภัย   - ประชาชนท่ีประสบภัยได้รับความส านักปลัด

ธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย การช่วยเหลือเยียวยา จ านวน 12 หมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง12หมู่ ช่วยเหลือจาก อบต. 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.0
1
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  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.2แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑  - โครงการฝึกอบรมเยาวชน  - เพ่ือให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  - อบรมสัมมนาศึกษาดูงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน  - เยาวชนตระหนักถึงพิษภัย ส านักปลัด

ต้านยาเสพติด รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด เยาวชนในต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล และโทษของยาเสพติด

๒  - โครงการจัดต้ังศูนย์ประสาน  -เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานและป้อง  -ศูนย์ประสานงานป้องกันและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ศุนย์ประ  - มีศูนย์ประสานงานและป้องกันปัญส านักปลัด

งานป้องกันและแก้ไขปัญหา กันปัญหายาเสพติดในต าบล แก้ไขปัญหายาเสพติด อบต. อบต. อบต. อบต. สานงาน หายาเสพติดในเขตต าบลโพนโก

ยาเสพติด (ศปส.อบต.)

๓  - โครงการอบรมสร้างวินัยและ  - เพ่ือเสริมสร้างวินัยการจราจร  - อบรมเสริมสร้างวินัย 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน   - เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยส านักปลัด

ให้ความรู้เร่ืองการจราจร ให้ประชาชนในเขตต าบลโพนโก เยาวชนในต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล ด้านการจราจร

4  - โครงการประกวดคุ้มบ้านดีเด่น  - เพ่ือให้ประชาชนท่ีปฏิบัติตัวดีได้รับ  - คุ้มบ้านดีเด่นและครอบครัว 150,000 150,000 150,000 150,000 คุ้มบ้านได้ ประชาชนท่ีปฏิบัติตัวดีได้รับการยกย่องส านักปลัด

และครอบครัวตัวอย่าง ยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างท่ีดี ตัวอย่างได้รับการเชิดชูเกียรติ อบต อบต อบต อบต รับชูเกียรติ เป็นแบบอย่างท่ีดีของชุมชน

5  -โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด  - เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด  - อบรมสัมมนาแกนน าต่างๆใน 50,000          50,000        50,000       50,000      แกนน าห่าง  ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของส านักปลัด

ตามยุทธศาสตร์ 5 ร้ัวป้องกันชาติ และรู้โทษของยาเสพติด ต าบล อบต. อบต. อบต. อบต. ไกลยาเสพติด ยาเสพติดและห่างไกลยาเสพติด

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.0
1
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  1ยุทธศาสตร์ท่ี 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
1.3แผนงานรักษาความสงบ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน
ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑  - โครงการส่งเสริมความรู้  -เพ่ือส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชน  -อบรมเสริมสร้างความรู้ 50,000 50,000 50,000 50,000 เยาวชน  -เยาวชนมีความรู้ด้านการป้องกันส านักปลัด

เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทา ให้กับประชาชนด้านการป้องกัน อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล และบรรเทาสาธารณภัย

ด้านการป้องกันและบรรเทาฯ สาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย

๒  - โครงการต้ังจุดตรวจในช่วง  - เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร  - ต้ังจุดตรวจในสถานท่ีส าคัญ ๆ 150,000 150,000 150,000 150,000 จะตรวจ   - ประชาชนในเขต อบต. ได้รับความส านักปลัด

เทศกาลต่าง ๆ ภายในเขต อบต.โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา

๓  - โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน  - เพ่ือทบทวนการป้องกันและบรร  - อบรมเสริมสร้างการป้องกัน 100,000 100,000 100,000 100,000 เยาวชน   - เยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยส านักปลัด

และบรรเทาสาธารณภัย เทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย อบต. อบต. อบต. อบต. ในต าบล และรู้วิธีการป้องกัน

4  - โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแบบ  -เพ่ือจัดซ้ือชุดเคร่ืองแบบ  -จัดซ้ือเคร่ืองแบบ 50,000 50,000 50,000 50,000 เคร่ืองแบบ สมาชิก มีชุดเคร่ืองแบบใส่ ส านักปลัด

ในการปฏิบัติงาน เช่น อปพร.ฯ ในการปฏิบัติหน้าท่ี  อบต. อบต อบต อบต.  ปฏิบัติงานตามภารกิจ

5  - โครงการฝึกทบทวนสมาชิก  - เพ่ือทบทวนความรู้ในการป้องกัน  - ฝึกอบรม สมาชิก อปพร. ต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 สมชิกอปพร. อปพร.ต าบลโพนโกมีความรู้และทักษะส านักปลัด

อปพร.ต าบลโพนโก ภัยต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร. โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. อปพร. ในการป้องกันภัยต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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  1ยุทธศาสตร์ท่ี 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
1.1แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการส่งเสริมการออก  -เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย -ส่งสริมประชาชนออกก าลังกาย 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชน  - ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยส านักปลัด

ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ เพ่ือสุขภาพ ท้ัง ๑๒ หมู่ อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง 12หมู่ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

2  - โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา-  - เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านมีอุปกรณ์ -จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาและเคร่ือง 120,000 120,000 120,000 120,000 อุปกรณ์  -ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยส านักปลัด

เคร่ืองออกก าลังกาย ในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย ออกก าลังกายให้กับหมู่บ้านท้ัง อบต. อบต. อบต. อบต. เคร่ืองออก ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง

12 หมู่ ก าลังกาย

3  - โครงการรณรงค์และป้องกัน  - เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการ - การเดินรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโรค 150,000 150,000 150,000 150,000 ไข้เลือดออก  - ประชาชนมีความรู้ในการก าจัดส านักปลัด

โรคไข้เลือดออก ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในครัวเรือนและไข้เลือดออก การก าจัดแหล่งเพาะ อบต. อบต. อบต. อบต. ลดลงใน แหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ท าให้เกิด

ชุมชน พันธ์ุยุงลายในหมู่บ้าน เขตต าบล โรคไข้เลือดออกน้อยลง

4  - โครงการจัดหายาและน้ ายาเคมี  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต อบต. ปราศจาก - จัดซ้ือยาและน้ ายาเคมีเพ่ือก าจัด 50,000 50,000 50,000 50,000 โรคติดต่อลด  - มีประชาชนปราศจากโรคติดต่อส านักปลัด

เพ่ือก าจัดพาหะน าโรคต่างๆ โรคติดต่อต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก พาหะน าโรคต่างๆ เช่น ทรายอเบต อบต. อบต. อบต. อบต. ลดลงใน ต่าง ๆ

น้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน เขตต าบล

5  - โครงการรณรงค์และป้องกัน  - เพ่ือให้ประชาชนในเขต อบต.ปราศจาก - จัดซ้ือยาและวัคซีนป้องกันโรค 40,000 40,000 40,000 40,000 วัคซีนป้อง  - มีประชาชนปลอดภัยจากโรคส านักปลัด

โรคพิษสุนัขบ้าและคุมก าเนิด โรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ พิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ อบต. อบต. อบต. อบต. กันพิษสุนัข โรคพิษสุนัขบ้าและการขยายพันธ์ุ

6  - โครงการพัฒนางานด้าน  -เพ่ือให้งานด้านสาธาณสุขเกิดประโยชน์ - ประชาชนได้รับประโยชน์จากงาน 180,000 180,000 180,000 180,000 ประชาชน  -ประชาชนได้รับประโยชน์จากส านักปลัด

สาธารณสุขมูลฐาน ต่อประชาชนในพ้ืนท่ี ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในเขตต าบล งานด้านสาธารณสุข 

7  -โครงการประกวดหมู่บ้านสะอาด - เพ่ือร่วมรณรงค์เร่ืองความสะอาดและ -จัดท าโครงการประกวดหมู่บ้าน 60,000          60,000        60,000       60,000      หมู่บ้าน  -ประชาชนปลอดจากโรค ส านักปลัด

ปลอดลูกน้ ายุงลาย ก าจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย สะอาดปลอดลูกน้ ายุงลาย  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ปลอดยุง ไข้เลือดออก

8  -โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ  -เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติ -จัดฝึกอบรม อสม.ในการเพ่ิม 60,000 60,000        60,000       60,000 อสม.  -สมาชิก อสม.ได้รับความรู้เพ่ิมส านักปลัด

อสม.และออกเย่ียมเยียนผู้สูงอายุ ของอสม.ต าบลโพนโก และเสริมสร้างก าลังศักยภาพในการปฏิบัติงาน  และ  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ผู้สูงอายุ เติม  และผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพ

 และผู้ทุพลภาพในเขต อบต. ใจให้กับผู้สูงอายุและผู้ทุพลภาพในเขตอบต.ออกเย่ียมผู้สูงอายุและผู้พิการใน ผู้พิการ ในเขตอบต.ให้ได้รับการดูแลจาก 

ให้ได้รับการดูแล เขตต าบลโพนโก ท้ัง 12 หมู่ ในต าบล อปท.

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๙  -สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ -เพ่ือเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน -ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน  -ประชาชนได้มีโอกาสและร่วมส านักปลัด

อบต.โพนโก สุขภาพ อบต.โพนโก และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการ  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในต าบล ในการจัดกิจกรรมด้านสุขภาพ

พัฒนาสุขภาพ

๑๐  -โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อย  -เพ่ือส่งเสริมสุขภาวะโภชนาการและ  -ผู้ปกครองเด็กอายุ ๐ - ๕ ปี และ 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนาการ  -เด็กเล็กมีสุขภาวะโภชนาการท่ีส านักปลัด

12 พัฒนาการในเด็ก เด็กอายุ ๐ - ๕ ปี  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในวัยเด็ก ดีข้ึนและมีพัฒนาการในเด็ก / รพ.สต.

๑๑  -โครงการดูแลผู้ป่วยเร้ือรัง  -เพ่ือดูแล/ติดตามผู้ป่วยเร้ือรังต่อเน่ือง เพ่ือ -ผู้ป่วยเร้ือรัง 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้ป่วยเร้ือ  -ผู้ป่วยเร้ือรังได้รับการดูแลอย่างส านักปลัด

ป้องกันมิให้เกิดภาวะแทรกซ้อน การทุพล-  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. รังได้รับการ ถูกต้อง / รพ.สต.

ภาพ  หรือเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดูแลถูกต้อง

๑๒  -โครงการวัคซีนป้องกันเด็กจมน้ า  -เพ่ือเฝ้าระวังให้ความรู้แก่เด็กเพ่ือป้องกัน -จัดฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ าแก่ 30,000 30,000 30,000 30,000 เด็กนักเรียน  -เด็กรู้วิธีป้องกันการจมน้ า ส านักปลัด

การจมน้ า นักเรียน  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. รู้วิธีป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง / รพ.สต.

 การจมน้ า

๑๓  -โครงการอาหารปลอดภัยและ  -เพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความ -ร้านค้าในชุมชน 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้านค้าใน  -ร้านค้าในชุมชได้รับการตรวจส านักปลัด

โภชนาการท่ีดี ปลอดภัยของอาหาร  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ชุมชน สอบความปลอดภัยของอาหาร/ รพ.สต.

๑๔  -โครงการคัดกรองโรคความดัน  -เพ่ือค้นหาผู้ป่วยโรคความดันเบาหวาน -ประชาชนอายุ15 ปีข้ึนไปใน 11,000 11,000 11,000 11,000 ประชาชน ประชาชนตระหนักถึงอันตรายส านักปลัด

โลหิตสูงโรคเบาหวานและโรค และเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ อสม.และเพ่ือพ้ืนท่ีต าบลโพนโก  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในต าบล ของโรคเบาหวานความดัน / รพ.สต.

อ้วน ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคดังกล่าว

๑๕  -โครงการลูกหลานไทยห่วงใย  -เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีการรวมกลุ่มท ากิจ -ผู้สูงอายุในเขตต าบลโพนโก 32,000 32,000 32,000 32,000 ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุรู้เร่ืองการดูแลสุขภาพของส านักปลัด

ผู้สูงอายุ กรรมและได้มีความรู้ในเร่ืองการดูแลตัวเอง  อบต.  อบต.  อบต.  อบต.  ตนเองและสังคม / รพ.สต.

๑๖  -โครงการป้องกันการต้ังครรภ์  -เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกันการต้ังครรภ์วัยรุ่น/นักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 วัยรุ่นร้อยละ วัยรุ่นรู้จักวิธีการป้องกันการต้ังครรภ์ส านักปลัด

ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มวันรุ่นใน แก่เด็กวันรุ่นในสถานศึกษา นักศึกษา  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. 70ข้ึนไป / รพ.สต.

สถานศึกษา  รู้วิธีป้องกัน

๑๗  -โครงการรณรงค์ป้องกันโรค  -เพ่ือเฝ้าระวังให้ความรู้แก่ประชาชน  -ประชาชนอายุ15 ปีข้ึนไปใน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนได้รู้วิธีการป้องกันมะเร็งส านักปลัด

มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก ในการป้องกันโรคมะเร็งเต้าน า มะเร็งปาก  อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในเขตต าบล ปากมดลูกและมะเร็งเต้านม / รพ.สต.

มดลูก โพนโก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

๑๘  -โครงการพลังชุมชน รู้ตนลดเส่ียง -เพ่ือให้ความรู้ในการป้องกัน โรคต่างๆประชาชนต าบลโพนโก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนรู้วิธีการป้องกัน ส านักปลัด

ลดโรค แก่ประชาชน   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. 70ข้ึนไป การเกิดโรคต่างๆ / รพ.สต.

  รู้วิธีป้องกัน

๑๙   -โครงการส่งเสริมอนามัยแม่และ  -เพ่ือส่งเสริมอนายมัยให้ความรู้แก่แม่ ประชาชนต าบลโพนโก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ได้ความรู้เก่ียวกับการส่งเสริมอนามัยส านักปลัด

เด็ก และเด็ก   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในเขตต าบล ของแม่และเด็ก / รพ.สต.

 โพนโก

๒๐  -โครงการหมู่บ้านปลอดโรค  -เพ่ือรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ในการป้องหมู่บ้านในต าบลโพนโก 30,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้าน ประชาชนรู้วิธีการป้องกัน ส านักปลัด

แบบย่ังยืน กันโรคต่างๆ   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในเขตต าบล การเกิดโรคต่างๆ / รพ.สต.

  โพนโก

๒๑  -โครงการผู้น านักเรียนส่งเสริม  -เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้น านักเรียนในการส่งผู้น านักเรียน 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้น านักเรียน ผู้น าได้ความรู้เก่ียวกับการส่ง ส านักปลัด

สุขภาพ เสริมสุขภาพ   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในเขตต าบล เสริมสุขภาพ / รพ.สต.

 โพนโก

๒๒  -โครงการฟ้ืนฟูและส่งเสริม เพ่ือฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจของผู้พิการ ผู้พิการ /ผู้ด้อยโอกาส 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้พิการ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมีสภาพส านักปลัด

สุขภาพกาย สุขภาพใจในกลุ่ม และผู้ด้อยโอกาสให้อยู่ร่วมกับสังคมได้   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ผู้ด้อยโอกาส กายและสภาพจิตใจท่ีดี / รพ.สต.

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส อย่างมีความสุข  

๒๓  -โครงการรณรงค์ป้องกัน  -เพ่ือรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ในการป้องประชาชนต าบลโพนโก 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนได้รู้วิธีการป้องกัน ส านักปลัด

โรคเอดส์ โรคเอดส์   อบต.  อบต.  อบต.  อบต. ในเขตต าบล โรคเอดส์ / รพ.สต.

 โพนโก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและองค์กร

1.1แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการจัดท าประชาคมท้ังระดับ - เพ่ือให้คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี  - อบต.ออกรับฟังปัญหาแลกเปล่ียน 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  - ประชาชนสามารถแสดงความส านักปลัด

หมู่บ้าน และต าบล สนับสนุนการ ได้ออกพบปะรับฟังปัญหาของประขาชนความคิดเห็น  อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง12หมู่ คิดเห็นและประเด็นปัญหาต่างๆ

จัดท าแผนชุมชน ประชาชน  ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาท่ีท าการ

2  -โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของ - เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน ได้จัด  - ประชาชนเกิดความรัก ความ 50,000 50,000 50,000 50,000 นักเรียนใน  - เกิดความรักความสามัคคี ส านักปลัด

ชาติเพ่ือเสริมสร้างความสมานฉันท์กิจกรรมท่ีแสดงความเทิดทูลสถาบัน สามัคคีต่อสถาบันหลักของชาติ อบต. อบต. อบต. อบต. เขตต าบล ในชุมชน

3  -โครงการสร้างความรัก ความสามัค - เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน ได้จัด  - ประชาชนเกิดความรัก ความ 100,000 100,000 100,000 100,000 นักเรียนใน  - เกิดความรักความสามัคคี ส านักปลัด

คี และความปรองดองสมานฉันท์ กิจกรรมท่ีแสดงความรักสามัคคี สามัคคีต่อสถาบันหลักของชาติ อบต. อบต. อบต. อบต. เขตต าบล ในชุมชน

4  -โครงการอบรมสัมมนาและศึกษา - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ  - จัดการอบรมสัมมนาและศึกษาดู 500,000 500,000 500,000 500,000 บริหาร  - คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ี ส านักปลัด

ดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ บุคลากร หน้าท่ีและสร้างทัศนคติท่ีดีในการ งานแก่ สมาชิกสภา อบต.เจ้าหน้าท่ี อบต. อบต. อบต. อบต. สมาชิกสภา สมาชิกสภา มีวิสัยทัศน์และ

ผู้น าท้องถ่ิน และกลุ่มองค์กรต่าง ปๆฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก คณะผู้บริหาร กลุ่มองค์กรต่างๆ พนักงานฯ ทัศนคติท่ีดีต่อการท า

สภาฯ ผู้น าชุมชน และผู้น าท้องท่ี ผู้น าท้องถ่ิน  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค                                                                            
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค  
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.2แผนงานบริหารท่ัวไป
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  -โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ  -ปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่ีท าการ พ้ืนท่ีบริเวณท่ีท าการ อบต.มีภูมิส่วนโยธา

บริเวณท่ีท าการ อบต.โพนโก อบต.โพนโก อบต.โพนโก ให้มีความสวยงาม อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ทัศนืท่ีสวยงาม

2  - โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี  - เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัด  - จัดท าแผนท่ีภาษีในพ้ืนท่ีต าบล 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พ้ืนท่ีท้ัง  - องค์กรสามารถจัดเก็บรายได้ส่วนการคลัง

เก็บภาษี โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. 12หมู่ เพ่ิมข้ึนจากเดิม

3  - โครงการปรับปรุงท่ีท าการ  -เพ่ือให้การบริการประชาชนมีประสิทธิ - ปรับปรุงส านักงานหลังใหม่ 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่ีท าการ  - ประชาชนท่ีมารับบริการมี ส่วนโยธา

อบต. หลังใหม่ ภาพและเกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้ ให้มีความพร้อมในการให้บริการ อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ความสะดวกและรวดเร็วเพ่ิมข้ึน

รับบริการ ประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

4  -โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา - เพ่ือใช้ส าหรับรองรับกิจการสภา  - ปรับปรุงห้องประชุมสภา 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้องประชุม  - สภาอบต.มีห้องประชุมท่ีมี ส่วนโยธา

องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีมาตรฐาน โต๊ะประชุม เก้าอ้ี ไมโคร อบต. อบต. อบต. อบต. ต าบล มาตรฐาน

5  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้ัวด้านหน้า -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณร้ัวด้าน 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้ัวด้านหน้า  -หน่วยงานอบต.มีร้ัวภูมิทัศน์รอบส่วนโยธา

บริเวณร้ัวด้านหน้าท่ีท าการ อบต. ท่ีท าการ อบต. ก่อสร้างร้ัว อบต.โพนโกหน้าท่ีท าการ อบต.โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีท าการ อบต.ท่ีสวยงาม

โพนโก   อบต.

๖  - โครงการก่อสร้างร้ัว  - เพ่ือป้องกันเหตุร้ายและป้องกันสัตว์  - ก่อสร้างร้ัวความยาว 90 ม. 500,000        500,000      500,000     500,000    ร้ัวรอบ ร้ัวรอบ อบต. ส่วนโยธา

ท่ีท าการ อบต.โพนโก เพ่ิมเติม เล้ียง ด้านหลังท่ีท าการ อบต.โพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ยาว 90เมตร

7  -โครงการจัดซ้ือวัสดุเช่นวัสดุส านักงาน -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ วัสดุส านักงาน,วัสดุก่อสร้าง 500,000        500,000      500,000     500,000    วัสดุส านัก  -เจ้าหน้าท่ีสามารถมีวัสดุส าหรับส านักปลัด

วัสดุก่อสร้าง,วัสดุไฟฟ้าและ หน้าท่ี วัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆฯลฯ อบต. อบต. อบต. อบต. งาน ปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนการคลัง

วิทยุต่างๆฯลฯ ส่วนโยธา

8  -โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 500,000        500,000      500,000     500,000    วัสดุส านัก  -เจ้าหน้าท่ีสามารถมีวัสดุส าหรับส านักปลัด

ครุภัณฑ์ ส านักงาน หน้าท่ี ส านักงาน อบต. อบต. อบต. อบต. งาน ปฏิบัติหน้าท่ี ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

9  - โครงการเสียงไร้สายระดับ  -เพ่ีอเพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าว  - สร้างหอกระจ่ายข่าวแบบไร้สาย 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หอกระ  -ประชาชนสามารถรรับรู้ข้อมูลส่วนโยธา

    ต าบล สารให้แก่ประชาชนชาวต าบลโพนโก ในเขตต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. จายข่าว ข่าวสารเพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01
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ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน
  1.ยุทธศาสตร์ท่ี 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.1แผนงานการเกษตร
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

1  - โครงการปลูกต้นไม้ตามท่ี  - เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนตามท่ี  - จัดหาต้นไม้เพ่ือปลูกตามท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืน ส านักปลัด

สาธารณะ ตามโครงการ สาธารณะประโยชน์ สาธารณะประโยชน์ในพ้ีนท่ี อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ในพ้ืนท่ีสาธารณะ ท่ีสาธารณะประโยชน์

1 คน 1 ต้น 1 ฝน 

2  - โครงการปลูกหญ้าแฝก  - เพ่ือป้องกันการพังทลายของดิน  - จัดหาต้นกล้าหญ้าแฝกให้ 20,000 20,000 20,000 20,000 ปลูกหญ้าแฝก  - มีพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆมี ส านักปลัด

เพ่ือป้องกันการพังทลายของ และสร้างความสมบูรณ์ให้กับดิน ประชาชนปลูกตามท่ีสาธารณะ อบต. อบต. อบต. อบต. หญ้าแฝกปลูกและสามารถ

ดิน ตามแนวพระราชด าริ ประโยชน์ต่าง ๆ ป้องกันการพังทลายของดิน

3  - โครงการปลูกต้นไม้  - เพ่ือให้มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนตามท่ี  - จัดหาต้นไม้เพ่ือปลูกตามท่ี 50,000 50,000 50,000 50,000 ปลูกต้นไม้  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืน ส านักปลัด

เฉลิมพระเกียรติ สาธารณะประโยชน์และเฉลิม สาธารณะประโยชน์ในพ้ีนท่ี อบต. อบต. อบต. อบต. อบต. ท่ีสาธารณะประโยชน์

พระเกียรติ

4  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศภายในเขต -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตองค์ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน์ในเขต 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมิทัศน์ใน  -ภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลโพนส านักปลัด

ต าบลโพนโก(ท่ีสาธารณประโยชน์)การบริหารส่วนต าบลให้มีความสวยงามพ้ืนท่ีต าบลโพนโก อบต. อบต. อบต. อบต. ต าบล โกมีความสวยงามร่มร่ืน

ร่มร่ืน

5  - โครงการท้องถ่ินไทย รวมใจภักด์ิ - เพ่ือปรับปรุงสวนสาธารณะในต าบล  - สวนสาธารณะในต าบลโพนโก ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ ๓๐๐๐๐ 30,000 สวนสาธารณะ  - มีสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

รักพ้ืนท่ีสีเขียว อบต. อบต. อบต. อบต.

6  - โครงการตรวจสอบท่ีสาธารณระโยชน์ - เพ่ืออนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าสงวนให้คงอยู่  - ประชาชนเกิดความรักและ 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมี  - มีพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ี ส านักปลัด

ของเขตสวนป่าห้วยแก้วในเขตป่าสงวนปลูกฝังจิตส านึกให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ อบต. อบต. อบต. อบต. จิตส านึก ท่ีสาธารณะประโยชน์ ลดการ

แห่งชาติป่าหินล้ม ให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ท าให้ลดการตัดไม้ท าลายป่า ในการอนุรักษ์ป่า ตัดไม้ท าลายป่า

7  - โครงการอบรมอาสาสมัคร  - เพ่ือสร้างเครือข่ายการควบคุมไฟป่า  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่าท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 อาสาสมัคร  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส านักปลัด

ป้องกันและระงับไฟป่า แบบมีส่วนร่วม ปฏิบัติงานระดับต าบลและหมู่บ้าน อบต. อบต. อบต. อบต. มีความรู้

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ ผ.01
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด หน่วยงาน

ผลผลิตของโครงการ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ KPI ท่ีรับผิดชอบ

8  - โครงการจัดหาถังขยะ  -เพ่ือให้ประชาชนมีการรักษาความ หมู่บ้านท้ัง 12 หมู่ 30,000 30,000 30,000 30,000 ถังขยะหมู่บ้าน  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส านักปลัด

สะอาดภายในครัวเรือนและชุมชน  อบต. อบต. อบต. อบต. ท้ัง 12หมู่

9  - โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ  -เพ่ือให้ประชาชนมีการรักษาความ เตาเผาขยะหมู่ละ1แห่ง 30,000 30,000 30,000 30,000 เตาเผาขนะ  - มีอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ส านักปลัด

สะอาดภายในครัวเรือนและชุมชน  อบต. อบต. อบต. อบต. หมู่ละ1แห่ง

10  - โครงการก าจัดวัชพืชตาม  - เพ่ือให้ล าห้วยในเขต อบต. มีความ  - ก าจัดวัชพืชตามล าห้วยต่างๆ 100,000 100,000 100,000 100,000 ล าห้วยภาย  - ล าห้วยในเขต อบต.มีความส านักปลัด

ล าห้วยในเขต อบต. สะอาด อบต. อบต. อบต. อบต. ในเขตต าบล สะอาดท าให้สภาพแวดล้อมดี

๑๑  - โครงการจัดอบรมการรณรงค์ก าจัด - เพ่ือให้ประชาชนรู้วิธีการก าจัดขยะท่ี  - อบรมผู้น าชุมชน ประชาชน 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ีในต าบล  - ประชาชนมีจิตส านึกท่ีดีใน ส านักปลัด

ขยะ ถูกต้องในครัวเรือนของตนเอง อบต. อบต. อบต. อบต. ประชาชน การก าจัดขยะ

12  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์  -เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน  -ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวน 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูมิทัศน์  -สวนสาธารณะมีภูมิทัศน์ ส่วนโยธา

สวนสาธารณะภายในเขตต าบล สาธารณะภายในเขตต าบลโพนโก สาธารณะ อบต. อบต. อบต. อบต. รอบสวน ท่ีสวยงาม

โพนโก ท้ัง 12 หมู่บ้าน ท้ัง 12 หมู่บ้าน  สาธารณะ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

แบบ 
ผ.01




