- 40 ราง
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000
งบเดิม
100,000

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

หมูที่ 1 บานปาบาก
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่๑

ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร

๒

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ 1

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 50 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

100,000
งบเดิม
100,000

100,000

100,000

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.10 เมตร

๕๕,000
งบเดิม
100,000

๕๕,000

๕๕,000

ที่

3

โครงการ

โครงการซอมแซมถนนคสล.ที่ชํารุด
ภายในหมูบานหมูที่ ๑

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

นอยกวา200 ตาราง
เมตร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

กองชาง

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

กองชาง

กองชาง

- 41 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๔

หมูที่ ๒ บานขอนแกนใต
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่๒

๕

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๒

๖

โครงการเททับถนนคสล.ภายใน
หมูบานหมูที่ ๒

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากหนาบานนาย
สมพงษ พรมเกตุ
บานเลขที่ ..ถึงบานนายสังข
สุขรัตน บานเลขที่ ....
ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร
เริ่มจากที่นานายประหยัด
ผดุงกิจ หมูที่ ๒ ถึง..........
ขนาดกวาง ๓.00 เมตร
ยาว๖๗ เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา20๑ ตาราง
เมตร

เริ่มจากหนาที่ทําการชมรม
กํานันผูใหญบานตําบล
ขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000
งบเดิม
100,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

กองชาง

100,000
งบเดิม
100,000

100,000

100,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

กองชาง

100,000

100,000

100,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

กองชาง

- 42 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๗

โครงการวางทอระบายน้ําภายใน
หมูบานขอนแกนใต หมูที่ ๒

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

เริ่มจากปากทางเขาบาน
ขอนแกนถึงบานนายอภิรัตน
ภูทัศน บานเลขที่ ....
ขนาด∅ไมนอยกวา 0.๖0
x 1.๐๐ เมตร

๘

หมูที่ ๓ บานขอนแกนเหนือ
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๓

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 50 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

๙

โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม
ระหวางหมูบานขอนแกนเหนือหมูท ี่
๓ไปบานปาบาก หมูท๑ี่

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

นอยกวา200 ตาราง
เมตร

ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 1,000 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000

100,000
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

2,80๐,000

100,000

2,80๐,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

100,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
2,80๐,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.

- 43 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
๑๐ ระหวางหมูบานขอนแกนเหนือหมูท ี่
๓ไปบานตําแย ตําบลดงลาน

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่
1, 200 ตารางเมตร

๑๑

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ 800
ตารางเมตร

โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานขอนแกนเหนือหมูท ี่
๓ไปบานตับเตา หมูที่ ๕

๑๒ หมูที่ ๔ บานหนองพุก
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่๔

ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
600,000
600,000
600,000

400,000

100,000
งบเดิม
100,000

400,000

100,000

400,000

100,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

- 44 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๑๓ โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๔

วัตถุประสงค
มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

๑๔ โครงการซอมแซมถนนคสล.ที่ชํารุด
ภายในหมูบานหมูที่ ๔

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

๑๕ โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานหนองพุกหมูที่ ๔ไป
บานตําแย ตําบลดงลาน

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว50 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา200 ตาราง
เมตร
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.10 เมตร

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 300 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่
1,200 ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
25๖๐
25๖๑
256๒
KPI
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
งบเดิม
ความสะดวกในการ
๑๐๐,๐๐๐
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
๕๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

600,000

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

600,000

600,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง

กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.

- 45 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๑๖ หมูที่ ๕ บานตับเตา
โครงการจัดหาทอระบายน้ํา

วัตถุประสงค
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ทอขนาด∅ไมนอยกวา
0.๖0 x 1.๐๐ เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒0,000
๒0,000
๒0,000

๑๗ โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
มีเสนทางคมนาคมที่ได
ระหวางหมูบานจากบานตับเตาหมูที่ มาตรฐาน
๕ ไปบานหนองหุง หมูที่ ๑๐

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่
2,000 ตารางเมตร

1,000,000

๑๘ หมูที่ ๖ บานโนนสะอาด
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล.
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่๖

เริ่มจากหนาบาน ....
ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

100,000

๑๙ โครงการขยายถนนดินพรอมลง
ลูกรังภายในหมูบาน หมูที่ ๖

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 200 เมตร สูงไมนอย
กวา 0.๕0 เมตร

๗๗,๐๐๐
งบเดิม
112,000

๗๗,๐๐๐

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

1,000,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค
1,000,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
100,000 รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการระบายน้าํ
ที่ไดมาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

๗๗,๐๐๐

รอยละ๖๐ ๑.ประชาชนมีเสนทาง

สัญจรที่สะดวกเพิ่มมาก
ขึ้น
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

กองชาง

- 46 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๒๐ หมูที่ ๗ บานแคนเหนือ
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๗

วัตถุประสงค
มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

๒๑ โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานจากบานแคนเหนือ
หมูที่ ๗ ไปบานหนองใหญ

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

๒๒ โครงการกอสรางถนนคสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานจากบานแคนเหนือ
หมูที่ ๗ ไปบานปายาง หมูที่ ๙

ประชาชนไดรับความสะดวก
ในการสัญจร

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว๗๕ เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา๓00 ตาราง
เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
25๖๐
25๖๑
256๒
รับผิดชอบหลัก
KPI
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
100,000 100,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
กองชาง
งบเดิม
เสนทางสัญจรที่
100,000
สะดวกเพิม่ มากขึน้
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 800 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่
3,200 ตารางเมตร

1,600,000

ขนาดกวาง ๔.00 เมตร
ยาว ๘00 เมตร หนา 0.1
๕ เมตร มีพื้นที่ ๓,๒00
ตารางเมตร(ตามแบบ
มฐท.ยท.116-38)

๑,๖๐๐,๐๐๐

1,600,000

๑,๖๐๐,๐๐๐

1,600,000

๑,๖๐๐,๐๐๐

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดเวลาการ
เดินทาง

กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง/อบจ.

รอ.

- 47 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๓ โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล. เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่ ๗

ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร

๒๔ หมูที่ ๘ บานแคนใต
โครงการขยายผิวจราจรถนนคสล.
ภายในหมูบาน หมูที่ ๘

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

๒๕ โครงการกอสรางผนังคสล.กั้นดิน
พรอมทางเดินวิ่งรอบหนองแคน
บานแคนใตหมูที่ ๘

เพื่อปองกันการทรุดตัวของ
ดิน

เริ่มจากหนาวัดบานแคนใต
หมูที่ ๘ ถึง หนาโรงเรียน
บานแคนสามัคคี ขนาด
กวาง 1 เมตร ยาว ........
เมตร หนา 0.15 เมตร
ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว
8๐0 เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

ที่

โครงการ

แบบ ผ.๐๑

งบประมาณและที่ผานมา
หนวยงานที่
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
25๖๐
25๖๑
256๒
รับผิดชอบหลัก
KPI
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
กองชาง
งบเดิม
ระบายน้ําทีไ่ ด
100,000
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐ รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
กองชาง
งบเดิม
ความสะดวกในการ
๕๐,๐๐๐
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนไดรับ
กองชาง/อบจ.
ความสะดวกในการ
รอ.
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

- 48 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๒๖ โครงการกอสรางถนนคสล.รอบ
หนองแคนบานแคนใตหมูที่ ๘

วัตถุประสงค
เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 700 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่ 280

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,000 1,400,000 1,400,000

ตารางเมตร
๒๗ หมูที่ ๙ บานปายาง
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๙

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

๒๘ โครงการซอมแซมถนนลูกรังพรอม
ปรับเกรดภายในหมูบาน หมูที่ ๙

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

เริ่มจากบานนายวิลยั พร
โลหะพรม ไปสนามกีฬา
บานปายางขนาดกวาง
4.00 เมตร ยาว.... เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา200
ตารางเมตร
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว.............. เมตร หนา
0.10 เมตร

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

100,000

๗๗,000
งบเดิม
20,000

20,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
100,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
20,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

กองชาง

- 49 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๙ โครงการกอสรางถนน คสล.สาย
บานปายาง หมูที่ 9 ไปวัดปาชา
หนองไฮ

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
303 เมตร หนา 0.15
เมตร ( ตามแบบ มฐท.ยท
116-38)

๓๐ หมูที่ ๑๐ บานหนองหุง
โครงการกอสรางถนน คสล. เชื่อม
ระหวางหมูบานจากบานหนองหุง
หมูที่ ๑๐ ไปบานตับเตา หมูที่ ๕

มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 500 เมตร หนา
0.15 เมตร มีพื้นที่
2000 ตารางเมตร

๓๑ โครงการลงลูกรังถนนพรอมปรับ
เกรดสายบานหนองหุง หมูที่ ๑๐ไป
บานตําแย ตําบลดงลาน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว250 เมตร หนา 0.10
เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,000,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
20,000

1,000,000

20,000

1,000,000

20,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๖๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

- 50 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
312,500

๓๒ โครงการซอมแซมถนนคสล.เชื่อม
ระหวางหมูบานจากบานหนองหุง
หมูที่ ๑๐ ไปบานดงลาน ตําบลดง
ลาน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 5.00 เมตร
ยาว 250 เมตร หนา
0.10 เมตร มีพื้นที่
1250 ตารางเมตร

๓๓ โครงการวางทอระบายน้ําพรอมยา
แนวฝงกลบ ภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๐

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

เริ่มจากบานนายดาว
หาดทะเลไปสะพาน
ลงทอระบายน้ําขนาด

100,000
งบเดิม
100,000

100,000

100,000

เริ่มจากบาน...........
ไปหนองแวง
ลงทอระบายน้ําขนาด

100,000
งบเดิม
100,000

100,000

100,000

0.๖0 x 1.๐๐ เมตร

๓๔ หมูที่ ๑๑ บานขอนแกนกลาง
โครงการวางทอระบายน้ําพรอมยา
แนวฝงกลบ ภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๑

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

0.๖0 x 1.๐๐ เมตร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๕๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค
รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

กองชาง

- 51 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๓๕

โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๑๑

วัตถุประสงค
มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว50
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไมนอยกวา200
ตารางเมตร

งบประมาณและที่ผานมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดวาจะ
25๖๐
25๖๑
256๒
KPI
ไดรับ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000 รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
งบเดิม
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
๑๐๐,๐๐๐

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

ถนน

๓๖ โครงการซอมแซมถนนคสล.ที่ชํารุด
ภายในหมูบานหมูที่ ๑๑

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 100 เมตร หนา
0.10 เมตร

100,000
งบเดิม
100,000

100,000

100,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ

กองชาง

๓๗ หมูที่ ๑๒ บานหนองคูขาด
โครงการซอมแซมถนนคสล.ภายใน
หมูบานหนองคูขาด หมูที่ ๑๒

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว......... เมตร หนา
0.10 เมตร

๗๗,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ

กองชาง

ขนาดกวาง0.50 เมตรลึก
0.50 เมตรยาว 84 เมตร

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการระบายน้าํ

กองชาง

๓๘ โครงการกอสรางรองระบายน้ําคสล. เพื่อปองกันน้ําทวมขัง
รูปตัวยูพรอมฝาปดภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๒

สะดวกในการสัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

สะดวกในการสัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

ที่ไดมาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

- 52 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,688,000
2,688,000 2,688,000

๓๙ โครงการกอสรางถนนลาดยางเชื่อม มีเสนทางคมนาคมที่ได
ระหวางหมูบานจากบานหนองคูขาด มาตรฐาน
หมูที่ ๑๒ ไปบานแคน หมูที่ ๑๔

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 800 เมตร

๔๐ หมูที่ ๑๓ บานขอนแกน
โครงการยกระดับถนนคสล.ภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๓

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

บริเวณหนาวัดบานขอนแกน
หมูที่ ๑๓ ขนาดกวาง 4.00
เมตร ยาว.......เมตร หนา
....... เมตร

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔๑ โครงการวางทอระบายน้ําพรอมยา
แนวฝงกลบ ภายในหมูบาน
หมูที่ ๑๓

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

เริ่มจากที่นานายสุนทร
รัตนพันธ
ลงทอระบายน้ําขนาด

๑๕๕,๐๐๐
งบเดิม
100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

0.๖0 x 1.๐๐ เมตร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

กองชาง

- 53 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๔๒ หมูที่ ๑๔ บานแคน
โครงการกอสรางถนน คสล. ภายใน
หมูบานหมูที่ ๑๔
๔๓ โครงการลงทอระบายน้ําภายใน
หมูบาน หมูที่ ๑๔

วัตถุประสงค
มีเสนทางคมนาคมที่ได
มาตรฐาน
เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว๑๓ เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม

นอยกวา๕๒ ตารางเมตร
ลงทอระบายน้ําขนาด
0.๖0 x 1.๐๐ เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๖,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
๒๖,๐๐๐
งบเดิม
100,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ

กองชาง

สะดวกในการสัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
100,000

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการระบายน้าํ

กองชาง

1,000,000

1,000,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ

กองชาง/ทาง

๔๔ โครงการกอสรางถนน คสล.เชื่อม
มีเสนทางคมนาคมที่ได
ระหวางหมูบาน จากบานแคน หมูท ี่ มาตรฐาน
๑4 ไปบานหนองคูขาด หมูที่ 12

ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว
303 เมตร 0.15 เมตร
(ตามแบบ มฐท.ยท.11638)

1,000,000

๔๕ โครงการซอมแซมถนน คสล.
ภายในตําบลขอนแกน

ขนาดกวาง ๔.00 เมตร
ยาว 1,400 เมตร หนา
0.10 เมตร มีพื้นที่
5,600 ตารางเมตร

1,400,000

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ตัวชี้วัด
KPI

1,400,000

1,400,000

ที่ไดมาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

สะดวกในการสัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบนทอง
ถนน

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.

- 54 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ขนาดกวาง ๕ - ๖.00 เมตร ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000
ยาว 20 กม. หนา 0.10
เมตร
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔๖ ซอมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง
ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

๔๗ ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรังภายใน
ตําบลขอนแกน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว ๒0 กม. หนา 0.10
เมตร

๔๘ โครงการลงหินคลุกภายในตําบล
ขอนแกน

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว 14 กม.

๒00,000
งบเดิม
๑00,000

๒00,000

๒00,000

1,680,000

1,680,000

1,680,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน
รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดอุบัติเหตุบน
ทองถนน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง

กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.

- 55 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

๔๙ โครงการกอสรางรองระบายน้ํา
คสล.รูปตัวUพรอมฝาปดภายใน
ตําบลขอนแกน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว
1,400 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,680,000 1,680,000 1,680,000

ประชาชนไดรับความสะดวก
๕๐ โครงการซอมแซมปรับปรุงรอง
ระบายน้ําพรอมฝาปด ภายในตําบล ในการสัญจร
ขอนแกน

ขนาดกวาง 0.50 เมตร
ลึก 0.50 เมตร ยาว
1,400 เมตร

840,000

๕๑ โครงการลงทอระบายน้ํา คสล.
ภายในตําบลขอนแกน

ทอขนาด∅ไมนอยกวา
0.30 x 1.๐๐ เมตร
จํานวน 294 ทอน

100,000

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

840,000

100,000

840,000

100,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค
รอยละ๘๐ ลดอุบัตเิ หตุบนทอง
ถนน

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการ
ระบายน้ําทีไ่ ด
มาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/ทาง

หลวงชนบท/
อบจ.รอ.
กองชาง/อบจ.

รอ.

กองชาง

- 56 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000

๕๒ จัดซื้อทอระบายน้ํา

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ทอขนาด∅ไมนอยกวา
0.30 x 1.๐๐ เมตร
จํานวน 357 ทอน

๕๓ โครงการกอสรางสะพานพรอมฝาย
น้ําลนหวยรากไถ (หวยโจก)

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ และ
ตําบลใกลเคียงไดมีสะพานสําหรับ
ใชในการคมนาคมไดโดยสะดวก
และมาตรฐาน และรวดเร็วในการ
เดินทาง

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 18 เมตร

900,000
งบเดิม
๔00,000

900,000

๕๔ โครงการกอสรางทอบอกคอนเวิรด
ลําหวยเหนือ

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร จํานวน
4 ชอง (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

320,000
งบเดิม
๑00,000

320,000

900,000

320,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.มีระบบการระบายน้าํ

กองชาง

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมี
เสนทางสัญจรที่
สะดวกเพิม่ มากขึ้น
๒.ลดเวลาการขน
สินคาทางการเกษตร
รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดเวลาการ
เดินทาง

กองชาง/อบจ.

ที่ไดมาตรฐาน
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 57 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
320,000
320,000 320,000

๕๕ โครงการกอสรางทอบอกคอนเวิรด
ลําหวยรากไถ

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 6.00 เมตร
ยาว 6.00 เมตร จํานวน
4 ชอง (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

๕๖ กอสรางลูกระนาดถนน(คั้นสะดุด
จราจร)ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อลดความเร็วการใชถนน
ในชุมชน

ขนาดกวาง 0.60 เมตร
สูง 0.10 เมตร ยาว
4.00 เมตร จํานวน 14
หมูบาน

100,000
งบเดิม
๕0,000

100,000

100,000

๕๗ โครงการลงทอระบายน้ําตามแนว
ถนนลาดยางสายรอยเอ็ดวาปปทุม
๒ ขางทาง

เพื่อปองกันน้ําทวมขัง

ทอระบายน้ําขนาด ๐.๘๐ x
๑.๐๐ เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดเวลาการ
เดินทาง
รอยละ๘๐ ๑.ลดการเกิด
อุบัติเหตุ
๒.ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนใน
หมูบาน
รอยละ๘๐ ๑.หนาบานนามอง
๒.ปองกันแหลงเพาะ
เชื้อโรค

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.

รอ.

กองชาง

กองชาง/กรม
ทางหลวง

- 58 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.1 แนวทางการพัฒนาการกอสรางปรับปรุงบํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕๘ โครงการลงลูกรังพรอมบดอัดแนน
คันคูลําหวยเหนือ

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว๔,๐๐๐ เมตร หนา
0.10 เมตร (ตามแบบ
อบต.กําหนด)

๕๙ โครงการลงลูกรังพรอมบดอัดแนน
คันคูลําหวยรากไถ

เพื่อสัญจรไปมาสะดวกและ
ปลอดภัย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ยาว๔,๐๐๐ เมตร หนา
0.10 เมตร (ตามแบบ
อบต.กําหนด)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดเวลาการ
เดินทาง
รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจร
๒.ลดเวลาการ
เดินทาง

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/อบจ.

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 59 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมี
หนองดุม หมูที่ ๑
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

ตามแบบมาตรฐานขนาด
กลางของระบบประปาผิว
ดิน

๒

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๓

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
2,394,000
2,394,000 2,394,000

๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

๑๒๓,000

๑๒๓,000

๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

๑๒๓,000

๑๒๓,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว
รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

ตัวชี้วัด
KPI

รอ.

กองชาง

- 60 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๔

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๕

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๖

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๖

โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมี
หนองอาง หมูที่ ๖
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)

ตามแบบมาตรฐานขนาด
กลางของระบบประปาผิว
ดิน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๓,000
๑๒๓,000 ๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

2,394,000

๑๒๓,000

2,394,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

๑๒๓,000

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

2,394,000

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 61 แบบ ผ.๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๗

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๘

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๘

ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๙

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๓,000
๑๒๓,000 ๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

๑๒๓,000

๑๒๓,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

- 62 แบบ ผ.๐๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่
๙

โครงการ
ขุดเจาะบอบาดาลภายในหมูบ าน
หมูที่ ๑๒

วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๑๐ โครงการกอสรางหอถังเหล็กทรงลูก
บอล ขนาด ๑๒ ลบ.ม.ความสูงไม
นอยกวา ๑๒ เมตร พรอมอุปกรณ
ภายในหมูบานแคน หมูที่๑๔

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

๑๑ ขุดเจาะบอบาดาลพรอมกอสราง
ระบบประปาภายในตําบลขอนแกน

เพื่อใหประชาชนไดมี
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) พรอมลงซัมเมอรสและเท
คอนกรีตปากทอขนาด ๒.๐๐x
๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด ๑๕ แอมป
(ตามแบบอบต.กําหนด)
ขนาด ๑๒ ลบ.ม.ความสูงไมนอย
กวา ๑๒ เมตร พรอมอุปกรณ
(ตามแบบสํานักพัฒนาน้าํ บาดาล
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล)

ขนาด ∅ ไมนอยกวา 4”
ลึก 120 - 160 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๓,000
๑๒๓,000 ๑๒๓,000
งบเดิม
๒๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง

๒๗๔,๐๐๐

๒๗๔,๐๐๐

๒๗๔,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง

1,000,000

1,000,000

1,000,000

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 63 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๒ โครงการกอสรางระบบประปาผิวดิน เพื่อใหประชาชนไดมี
หนองแคน หมูที่ ๗,๘,๑๔
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อยางเพียงพอตลอดป

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแบบมาตรฐานระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ

๑๓ โครงการซอมแซมระบบประปา
หมูบาน ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อใหประชาชนไดมี
เพื่อซอมแซมระบบประปา
น้ําประปาใชในชีวิตประจําวัน หมูบ านที่ชํารุดเสียหาย

๑๔ ขยายแนวเขตทอเมนตประปา
ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ใชอยางทั่วถึง

ทอ PVC ∅ 2นิ้ว พรอม
ประตูน้ําความยาว
5,000 เมตร(ตามแบบ
อบต.กําหนด)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,030,000 5,030,000 5,030,000

1,000,000

750,000
งบเดิม
750,000

1,000,000

750,000

1,000,000

750,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง/อบจ.

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

กองชาง/อบจ.

ตัวชี้วัด
KPI

รอ.

รอ.

รอ.

- 64 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

๑๕ โครงการขุดลอกหนองดุม

๑๖ โครงการขุดลอกหนองอาง

๑๗ โครงการขุดลอกหนองเค็ง

๑๘ โครงการขุดลอกหนองแวง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
3,000,000 3,000,000 3,000,000

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง

ขนาดกวาง 100 เมตร
ยาว 300 เมตร ลึก
2.50 เมตร

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง

ขนาดกวาง ๙0 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

๑,๐00,000

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง

ขนาดกวาง 30 เมตร ยาว
100 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

300,000

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง

ขนาดกวาง 100 เมตร ยาว 2,5๐0,000
250 เมตร ลึก 2.50 เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

๑,๐00,000

300,000

2,5๐0,000

๑,๐00,000

300,000

2,5๐0,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

รอยละ๖๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว
รอยละ๖๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

ตัวชี้วัด
KPI

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

รอ.

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 65 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
4,800,000 4,800,000 4,800,000
งบเดิม
๓,๐00,000

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๙ โครงการขุดลอกลําหวยและหนอง
น้ําสาธารณะภายในเขตตําบล
ขอนแกน

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชใน
หนาแลง

ขุดลอกลําหวยและหนองน้ํา
สาธารณะภายในเขตตําบล
ขอนแกน

๒๐ โครงการขุดสระน้ําเพื่อการเกษตร
ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 2,500,000
ฤดูแลง
20 เมตร ลึก 2.50 เมตร
จํานวน 100 บอ

๒๑ โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ
การเกษตร

เพื่อเปนการพัฒนาแหลงน้ํา
ทําการเกษตร

ที่

โครงการ

ขนาด ∅ไมนอยกวา ๖นิ้ว ลึก
1๐0 เมตร ใชทอพีวีซี (มี
ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๔.๕๐
ลบ.ม.) จํานวน 100 บอ (ตาม
แบบอบต.กําหนด)

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๕๐ ๑.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว
๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคอยาง
เพียงพอ
รอยละ๕๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว
รอยละ๕๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง

กองชาง/อบจ.

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 66 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๒ แนวทางการพัฒนาการกอสรางแหลงน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
400,000 400,000

๒๒ โครงการกอสรางฝายน้ําลนลําหวย
เหนือ

เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใชใน ขนาดกวาง 20 – 25
ฤดูแลง
เมตร สันฝายสูง 1.80
ลึก 4.00 เมตร
(ตามแบบมาตรฐาน).

๒๓ โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําถนน
น้ําลน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขามลํา
หวยรากไถ

๑.เพื่อเปนการกักเก็บน้ําไวใช ขนาดกวาง 4.00 เมตร
ในฤดูแลง
ยาว ๒๐.00 เมตร หนา
๒.เพิ่มเสนทางสัญจร
๐.๑๕ เมตร
(ตามแบบอบต.กําหนด)

๑๕๐,๐๐๐

๒๔ ขยายแนวเขตทอเมนตประปา
ภายในตําบลขอนแกน

เพื่อใหประชาชนมีน้ําประปา
ใชอยางทั่วถึง

ทอ PVC ∅ 2นิ้ว (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)

50,000

๑๕๐,๐๐๐

50,000

๑๕๐,๐๐๐

50,000

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.ใชในการอุปโภค
๒.ใชในการ
เพาะปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตว

กองชาง/อบจ.

รอยละ๕๐ ๑.ใชในการอุปโภค

กองชาง/อบจ.

ตัวชี้วัด
KPI

๒.ใชในการเพาะปลูก
พืชและเลี้ยงสัตว
๓.ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
๔.ลดเวลาการเดินทาง

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

รอ.

รอ.

กองชาง/อบจ.

รอ.

- 67 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๓ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสองสวางประจําหมูบาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๑

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๑

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๒

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๓

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

๓

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๔

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๔๕,๐๐๐

๔

โครงการขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
ภายในหมูบาน หมูที่ ๕

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

เริ่มจากสามแยกบานนาง
ภคพร สิทธิสวนจิก ถึง
.........................

๑๕๗,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๕,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมีไฟฟาใช

ทุกครัวเรือน
๒.ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

กองชาง/การ

ไฟฟารอยเอ็ด

- 68 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๓ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสองสวางประจําหมูบาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐
๔๕,๐๐๐

๕

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๗

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๖

โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางจาก
บานแคนใตหมูที่ 8 ถึงบานโนน
สะอาดหมูที่ 6

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๖0
ชุด

๙๐,๐๐๐
งบเดิม
๖0,000

๙๐,๐๐๐

๗

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๑๑

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๔๕,๐๐๐

๘

โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง
ภายในหมูบาน หมูที่ ๑๓

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ชุดหลอดไฟฟา – สวิทย
1-36 วัตต จํานวน ๓๐จุด

๔๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๙๐,๐๐๐

รอยละ๘๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

๔๕,๐๐๐

๔๕,๐๐๐

รอยละ๕๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

กองชาง

- 69 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
1.๓ แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟาสองสวางประจําหมูบาน
ที่
๙

โครงการ
โครงการขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร ภายในตําบลขอนแกน

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใชใน 4 ชวงเสาไฟฟา ชวงละ
การเกษตร
50 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000
งบเดิม
๒๐0,000

๑๐ โครงการไฟฟาแสงจันทรหนาบาน
(ถนนสายรอยเอ็ด – วาปปทุม)

เพื่อใหประชาชนที่สัญจรมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน

ติดตั้งไฟฟาแสงจันทรหนา
บาน(ถนนสายรอยเอ็ด –
วาปปทุม)

๘๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๕0,000

๘๐๐,๐๐๐

๑๑ โครงการขยายเขตไฟฟาเพิ่มเติม
และเพิ่มหมอแปลงไฟฟา

เพื่อใหประชาชนมีไฟฟาใช
อยางทั่วถึง

จํานวน 14 หมูบาน

800,000

800,000

๘๐๐,๐๐๐

800,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๓๐ ๑.ลดการใชพลังงาน
เชื้อเพลิง
๒.ประชาชนมีรายได
เพิ่มขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
กองชาง/การ

ไฟฟารอยเอ็ด

รอยละ๘๐ ๑.สัญจรไปมา
สะดวก
๒.ลดอุบัติเหตุ

ไฟฟารอยเอ็ด

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมีไฟฟาใช

กองชาง/การ

ทุกครัวเรือน
๒.ประชาชนมีไฟฟาใช
ในการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร

กองชาง/การ

ไฟฟารอยเอ็ด

- 70 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับรายไดใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการฝกอบรมอาชีพใหกับ
ประชาชนตําบลขอนแกน

๒

โครงการหมูบานแหงการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง

๓

๔

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหกลุมอาชีพหรือกลุม
เกษตรกรไดมีความรูในการ
บริหารงานในเชิงธุรกิจการคา
ใหความรูความเขาใจใน
อาชีพตาง ๆ ที่สนใจ
เพื่อใหเปนหมูบานที่เขมแข็ง
เปนตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดอบรมกรรมการบริหาร
กลุมสมาชิกทุกกลุมอาชีพใน
ตําบลเปาหมาย 100 คน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑00,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ๑.กลุม อาชีพแปรรูป
สินคาตรงตามความ
ตองการของตลาด
๒.สรางรายไดใหกับ
ประชาชน
รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนเรียนรู
การใชชีวิตแบบ
พอเพียง
๒.ชุมชนเขมแข็ง

สวนสวัสดิการ/
พัฒนาการอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด

ประชาชนในตําบลมีความ
เขมแข็ง

๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหลอเลีย้ ง เพื่อใหประชาชนนําหลัก
ชุมชน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชในชุมชน

ประชาชนตําบลขอนแกน

๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนสามารถ
พึ่งตนเองได
๒.ชุมชนเขมแข็ง

สํานักปลัด

โครงการสงเสริมพัฒนาอาชีพและ
ทักษะฝมือแรงงานเพื่อเตรียมความ
พรอมสูประชาคมอาเซียน

เตรียมพรอมการเขาสู
ประชาคมอาเซียน

๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รอยละ๓๐ ๑.ไดหนังสือรับรอง
ผานการฝกอบรม
เปนที่ยอมรับของ
ตลาด
๒.แรงงานมีคณ
ุ ภาพ

สวนสวัสดิการ/
ศูนยพัฒนาฝมือ
แรงงาน

เพื่อพัฒนาฝมือดานแรงงาน

- 71 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับรายไดใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐,๐๐๐

๕

โครงการสงเสริมการปลูกขาวหอม
มะลิอินทรีย

เพื่อใหเกษตรกรลดการใช
ปุยเคมี

ผลิตขาวหอมมะลิปลอด
สารพิษหอมมะลิอินทรีย

๖

โครงการสงเสริมการใชเมล็ดพันธุ
ขาวพันธุดี

สนับสนุนเมล็ดพันธุขาว
พันธุดี

เพิ่มผลผลิตขาวเฉลี่ยตอไร
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น

๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๘๘๓,๕๗๕

๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

๗

โครงการจัดตั้งกลุม ผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

โครงการตลาดนัดชุมชนทุกหมูบาน

จัดอบรมประชาชนเกี่ยวกับ
วิธีการทําปุยอินทรียชีวภาพ
เปาหมายประชาชนตําบล
ขอนแกน ทั้ง ๑๔ หมูบาน
สงเสริมตลาดนัดชุมชนทุก
หมูบาน

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๘

เพื่อใหประชาชนมีความรูใน
การผลิตปุยอินทรียชีวภาพ
ขึ้นใชเอง เปนการประหยัด
คาใชจาย ลดการใชสารเคมี
เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา
การเกษตร

๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ผลิตขาวหอมมะลิ
ปลอดสารพิษ
๒.ตรงตามความ
ตองการของตลาด

สํานักปลัด
/เกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

รอยละ๕๐ ๑.ผลิตขาวที่มี
คุณภาพ
๒.เพิ่มรายไดให
เกษตรกร

สํานักปลัด
/เกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนสามารถ
นําความรูไ ปปรับใช
ในการทําการเกษตร
๒.ลดตนทุนการผลิต
รอยละ๓๐ ๑.มีเงินหมุนเวียนใน
หมูบาน
๒.เพิ่มรายไดใหกับ
ประชาชน

สํานักปลัด
/เกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด
สํานักปลัด

- 72 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการประกอบอาชีพ ยกระดับรายไดใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๙

โครงการสนับสนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

เพื่อพัฒนาการเกษตรโดยการ
ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การใชจุลินทรียชีวภาพแทน
สารเคมี

สนับสนุนงบประมาณใหกับ
ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล

๑๐

โครงการอนุรักษพันธปลาน้ําจืดใน
แหลงน้ําชุมชน

สงเสริมใหมีการขยายพันธ
ปลาน้ําจืดในหนองน้ํา
สาธารณะในเขตตําบล
ขอนแกน

หนองน้ําสาธารณะในเขต
พื้นที่ตําบลขอนแกน

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

เพื่อชวยเหลือใหเกษตรกรได
ขายสินคาทางการเกษตรที่
สูงขึ้น

เกษตรกรทั่วไป(ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับนโยบายของรัฐบาล)
อปท.จะประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๑๑ โครงการรับประกันราคาสินคาทาง
การเกษตร

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนมี
ความรูในการทํา
การเกษตร
๒.ลดตนทุนการผลิต

สํานักปลัด
/เกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

รอยละ๖๐ ๑.สรางความอุดม
สมบูรณของแหลง
อาหารหนอง
สาธารณะ
๒.มีกิจกรรมการ
ประมงในแหลงน้ํา
สาธารณะในพื้นที่
รอยละ๖๐ ๑.ชวยใหเกษตรกร
ไมขาดทุนจากการ
ขายผลผลิต

สํานักปลัด/
ประมงอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

สํานักปลัด
/เกษตรอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

- 73 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒,๐๐๐,๐๐๐

ที่

โครงการ

๑

โครงการกอสรางสนามกีฬาประจํา
หมูบาน/ประจําตําบล

๒

โครงการกอสรางลานกีฬา
เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา
เอนกประสงค พรอมอุปกรณประจํา
หมูบาน/ประจําตําบล

กอสรางลานกีฬาพรอม
อุปกรณออกกําลังกาย
ทั้งหมูที่ 14

๒๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๓

โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและ
ลานกีฬาเอนกประสงค ประจํา
หมูบาน/ประจําตําบล

เพื่อใหสนามกีฬามีสภาพ
พรอมใชงาน

ปรับปรุงลานกีฬาของแตละ
หมูบาน

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณกีฬา
ประจําหมูบาน/ตําบล

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬา
ในการออกกําลังกาย

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๔

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา

กอสรางสนามกีฬาใหทุก
หมูบานในเขตพื้นที่

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ทําใหจิตใจราเริง
แจมใส
รอยละ๖๐ ๑.ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ทําใหจิตใจราเริง
แจมใส
รอยละ๓๐ ลดการเกิดอุบัตเิ หตุ
ระหวางออกกําลัง
กาย

กองชาง

รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมี
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ทําใหจิตใจราเริง
แจมใส

สวนการศึกษา

กองชาง

กองชาง

- 74 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๕

โครงการจัดการแขงขันกีฬาทองที่
ทองถิ่นตานยาเสพติดตําบล
ขอนแกน

เพื่อใหประชาชนภายใน
ตําบลไดออกกําลังกายและ
เลนกีฬาหางไกลอบายมุข

จัดการแขงขันกีฬาอยาง
นอยปละ 1 ครั้ง

๖

โครงการกีฬาทองที่ทองถิ่นตานยา
เสพติดอําเภอเมืองรอยเอ็ด

อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอเมืองรอยเอ็ด

สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดการแขงขัน

๗

โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจงประจําหมูบาน/ประจํา
ตําบล

เพื่อใหประชาชนมีอุปกรณใช จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
ในการออกกําลังกาย
กลางแจง

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๕๐,๐๐๐

๒๘,๐๐๐
งบเดิม
๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๒๘,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ประชาชนมี
สวนการศึกษา
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยา
เสพติด
รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนมี
สวนการศึกษา
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนหางไกลยา
เสพติด
รอยละ๓๐ ๑.ประชาชนมี
สวนการศึกษา
สุขภาพรางกาย
แข็งแรง
๒.ทําใหจิตใจราเริง
แจมใส

- 75 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๒ แนวทางการพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ที่
๑

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV เพื่อปองกันและปราบปราม
ประจําหมูบาน/ตําบล
ยาเสพติด

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งกลองวงจรปด

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒,๐๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๕๐ ๑.ลดปญหา
อาชญากรรมใน
ชุมชน
๒.ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

- 76 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

๑

โครงการอํานวยการศูนยการเรียนรู
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ของ อปท. อ.เมืองรอยเอ็ด

๒

โครงการใหความรูกับประชาชนทั้ง
14หมูบานเกี่ยวกับกฎหมายขั้น
พื้นฐาน และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

๓

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนศูนยรวมการเรียนรู อุดหนุนงบประมาณอบต.ดง
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการ ลาน
จางของ อปท. อ.เมือง
รอยเอ็ด

ประชาชนในพื้นที่มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ขั้นพื้นฐาน และมีทัศนคติทดี่ ี
ตอระบอบการปกครอง
ประชาธิปไตย
โครงการประชุมคณะ
เพื่อเปนการแลกเปลีย่ นแนว
กรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทางการพัฒนาศูนยฯ

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๗,๐๔๐
งบเดิม
๑๐,๐๐๐

จัดอบรมประชาชนตําบล
ขอนแกนทั้ง ๑๔ หมูบาน

๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

จัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๒,๐๐๐
งบเดิม
๓๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ๑.เกิดความโปรงใสใน

สํานักปลัด/
ทองถิ่นอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

รอยละ๓๐ ๑.ลดความขัดแยงใน
ชุมชน
๒.สามารถนําไป
ปฏิบัติประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได
รอยละ๕๐ เปนศูนยเด็กเล็กนาอยู

สํานักปลัด

ตัวชี้วัด
KPI

การจัดซื้อจัดจาง
๒.สําหรับดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง

ผานเกณฑมาตรฐาน
จากระดับพื้นฐาน เปน
ระดับดีและดีมาก

สํานักปลัด

- 77 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๔

โครงการศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กตนแบบ

เพื่อใหครูผูดูแลเด็กไดเรียนรู
และเพิ่มทักษะในการ
ถายทอดการสอนใหกับเด็ก

จัดสง ครูไปศึกษาดูงาน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ

๕

โครงการประชุมผูปกครอง(ศพด.เด็ก เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
เล็กอบต.ขอนแกน)
ระหวางครูและผูปกครอง

๖

โครงการสงเสริมการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียม

จัดประชุมผูปกครอง

เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ ใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม
ความเสมอภาคทางการศึกษา ที่ดาํ เนินการถายทอดสดใน
การจัดการเรียนรูจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
งบเดิม
๑๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
งบเดิม
๖,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ครูผดู ูแลเด็ก
สวนการศึกษา
สามารถจัดการเรียน
การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ มาก
ขึ้น
รอยละ๓๐ ๑.ครูและผูปกครอง สวนการศึกษา
ไดแลกเปลีย่ นแนว
ทางการพัฒนา
ศูนยฯ
รอยละ๓๐ ๑.แกปญหาโรงเรียน สวนการศึกษา
ขนาดเล็กที่ขาด
แคลนครู
๒.พัฒนาการ
คุณภาพการศึกษา
สูงขึ้น

- 78 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐
๑๖๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๖๐,๐๐๐

๗

โครงการสนับสนุนวัสดุการศึกษา

เพื่อใหผูสอนใชเปนเครื่องมือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการ
ในการจัดการเรียนรู เพื่อให เรียนการสอนที่ทันสมัย
ผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

๘

โครงการอาหารกลางวัน

เพื่อใหนักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทานให
ครบถวนทุกคน

อุดหนุนงบประมาณเพื่อจัด
อาหารกลางวันใหกับ
โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
จํานวน 2 แหง

๕๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๕๐,๐๐๐

๙

โครงการอาหารเสริมนม

เพื่อใหนักเรียนในโรงเรียนได
ดื่มนมที่มีคณ
ุ ภาพ และมี
สุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ใหกับนักเรียนในโรงเรียน
บานขอนแกนและโรงเรียน
บานแคนสามัคคี

๓๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๕๐,๐๐๐

๕๒๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ๘๐

๕๒๐,๐๐๐

รอยละ
๑๐๐

๓๐๐,๐๐๐

รอยละ
๑๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑.ทําใหบทเรียน
เปนที่นาสนใจ
๒.ทําใหผูเรียนมี
ประสบการณ
รวมกัน
เด็กนักเรียนไดรับ
ประทานอาหารที่
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ

สวนการศึกษา

เด็กนักเรียนมีการ
พัฒนาการทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

สวนการศึกษา

สวนการศึกษา

- 79 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

๑๐ โครงการจางเหมาประกอบอาหาร
กลางวันใหแกเด็กกอนวัยเรียนใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต.ขอนแกน

วัตถุประสงค
เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยฯมี
อาหารกลางวันรับประทาน
ใหครบถวนทุกคน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดหาอาหารกลางวันใหกับ
เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
เขตพื้นที่บริการ

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๕๐,๐๐๐
๔๕๐,๐๐๐ ๔๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐๐,๐๐๐

๑๑ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
เพื่อใหเด็กเล็กในศูนยฯไดดมื่ จัดชื้ออาหารเสริม(นม)
ใหแกเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กอบต. นมทีม่ ีคุณภาพ และมีสุขภาพ ใหกับเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
ขอนแกน
ที่แข็งแรงสมบูรณ
เล็ก

๓๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๕๐,๐๐๐

๑๒ โครงการสนับสนุนทุนเพื่อการศึกษา เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน
แตเรียนดีมีโอกาสไดรับ
การศึกษาที่สูงขึ้น

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

สนับสนุนทุนการศึกษา
ใหกับเด็กนักเรียนที่เรียนดีมี
ฐานะยากจน

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๓๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ
๑๐๐

รอยละ
๑๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

เด็กในศูนยพัฒนา
สวนการศึกษา
เด็กเล็กได
รับประทานอาหารที่
ครบถวนตามหลัก
โภชนาการ
เด็กในศูนยพัฒนา
สวนการศึกษา
เด็กเล็กมีการ
พัฒนาการทางดาน
รางกายที่สมบูรณ

รอยละ๓๐ เพื่อใหเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนมีความ
ตั้งใจในการศึกษา
เลาเรียน

สวนการศึกษา

- 80 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑๓ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ เพื่อใหเด็กและเยาวชนได
ตระหนักในระเบียบ วินัย
สิทธิ หนาที่ มีความ
รับผิดชอบ ตอตนเองและ
ชุมชน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ

๑๔ โครงการจัดหาวัสดุทันตกรรม
เพื่อสงเสริมใหชุมชนตระหนัก เด็กกอนวัยเรียนและ
สําหรับเด็กกอนวัยเรียนและนักเรียน ถึงความสําคัญของการดูแล นักเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ในเขตพื้นที่ตําบลขอนแกน
ทันตสุขภาพของเด็กกอนวัย ขอนแกนทุกคน
เรียน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐
๔๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑. เด็ก และ
สวนการศึกษา
ผูปกครองไดทํา
กิจกรรมรวมกัน
๒.เด็กและเยาวชน
ไดแสดง
ความสามารถใน
ดานตาง ๆ
รอยละ ๑.เพื่อใหเด็กกอนวัย สวนการศึกษา
๑๐๐ เรียนมีสุขภาพชอง
ปากที่ดี
๒.ลดคาใชจายใน
การรักษาพยาบาล

- 81 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓.๓ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการศึกษาและเพิ่มชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๕ โครงการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กปฐมวัยในศูนยเด็กเล็ก มี เด็กกอนวัยเรียนในศูนย
นาอยู
พัฒนาเด็กเล็กตําบล
สุขภาพอนามัย พัฒนาการ
ขอนแกน
การเจริญเติบโตเต็มตาม
ศักยภาพของเด็กโดยชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานตางๆ มีสวนรวม
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๘๐ ๑.ศูนยเด็กเล็กนาอยู

สวนการศึกษา

ตัวชี้วัด
KPI

ผานเกณฑมาตรฐาน
จากระดับพื้นฐาน เปน
ระดับดีและดีมาก
๒.เด็กปฐมวัยในศูนย
เด็กเล็กมีการ
เจริญเติบโตตามเกณฑ
เพิ่มขึ้น และมี
พัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย

- 82 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ออกหนวยบริการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่บริการ
ประชาชนในการตรวจ
สุขภาพ รักษาพยาบาล
เบื้องตน
ประชาชน ทั้ง 14 หมูบาน
ไดบริโภคเกลือไอโอดีน

๑

โครงการสงเสริมสุขภาพของ
ประชาชนในชุมชน

เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรง
ไดรับการบริการจากภาครัฐ

๒

โครงการสงเสริมการบริโภคเกลือ
ไอโอดีน

เพื่อปองกันโรคคอพอก

๓

โครงการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุ

เพื่อใหผูสูงอายุมสี ุขภาพ
พลานามัยทีส่ มบูรณแข็งแรง
ไดรับการบริการจากภาครัฐ

เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ
ตรวจสุขภาพอยางนอยปละ
1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๒,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ๑.ลดการเจ็บปวย
ของประชาชน
๒.ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีตออบต.
และรพ.สต
รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนมีสุขภาพ

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

รอยละ๕๐ ๑.ลดการเจ็บปวย
ของผูสูงอายุ
๒.ประชาชนมี
ทัศนคติที่ดีตออบต.
และรพ.สต

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

รางกายแข็งแรงสมบูรณ
๒.ปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน
๓.เสริมสรางการ
เจริญเติบโตของรางกาย
ทําใหมีการพัฒนาของ
สมองและสติปญญา
อยางเต็มศักยภาพ

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

- 83 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๔๐,๐๐๐

๔

โครงการพัฒนาศักยภาพอสม.ตําบล เพื่อสงเสริมและพัฒนา
ขอนแกน
บทบาท อสม.ใหเปนผูนาํ ใน
การจัดการสุขภาพชุมชน
ภายใตขอมูลและปญหาของ
ชุมชน

อสม.ตําบลขอนแกนจํานวน
๓๑๕ คน

๕

โครงการอุดหนุนงบประมาณคา
ดําเนินงานในการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่ทั้ง
14หมูบาน

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ
ของกลุม อสม.

อุดหนุนกลุม อสม.ทั้ง ๑๔
หมูบาน

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๒๑๐,๐๐๐

๖

สมทบโครงการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับทองถิ่น ของ อบต.
ขอนแกน

เพื่อปองกัน ฟนฟู สงเสริม
สุขภาพของประชาชนใน
ตําบลขอนแกน

เงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ทองถิ่น อบต.ขอนแกน รอย
ละ ๔0 % ของเงินสมทบ
สปสช.

๑๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๙๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.อสม.ประจํา
หมูบานมีความรู
ความเขาใจและ
สามารถดําเนินงาน
เฝาระวังทางสุขภาพ
ในชุมชนได
รอยละ๕๐ ๑.ดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

รอยละ๓๐ ประชาชนในตําบลมี
สุขภาพที่ดี มี
รางกายแข็งแรง
สมบรูณ

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

- 84 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
มีอุปกรณเครื่องมือพรอมให
การปฏิบัติงานการแพทย
ฉุกเฉิน

๗

โครงการการแพทยฉุกเฉินตําบล
ขอนแกน

เพื่อใหบริการดานการแพทย
ฉุกเฉินเบื้องตน ใหกับผู
เจ็บปวยฉุกเฉิน

๘

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน
AMBULANCE

เพื่อเตรียมความพรอมในการ จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน
ปฏิบัติภารกิจ
AMBULANCE จํานวน ๑
คัน

๙

จัดตั้งชมรมผูสูงอายุ
เพื่อใหผูสูงอายุวัยเดียวกันได
“ผูสูงวัย มีคณ
ุ คา รวมพัฒนาชุมชน” พบปะสังสรรค แลกเปลีย่ น
ประสบการณ และเปน
ศูนยกลางในการจัดกิจกรรม
ของผูสูงอายุ

ผูสูงอายุตาํ บลขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๘๐ ลดความสูญเสียและ
ลดคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน
รอยละ๘๐ ๑. มีครุภัณฑที่
ทันสมัยและเพียงพอ
๒. เจาหนาที่ปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
รอยละ ผูสูงอายุใหใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน มีงาน
๘๐
อดิเรก และมีกจิ กรรม
สันทนาการที่เหมาะสม
ตามความสนใจ
สามารถดํารงชีวิตใน
สังคมไดอยางมี
ความสุข

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด/รพ.
รอ.

สํานักปลัด/รพ.
รอ.

สํานักปลัด/รพ.
รอ.

- 85 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๑ แนวทางการพัฒนาการการสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ๕๐

๑.ผูสูงอายุที่อยูในชุมชน
ไดเขามามีสว นรวม มี
ความสัมพันธทดี่ ีกับคนใน
วัยเดียวกันและคนตางวัย
ไดรับการยอมรับ
๒.เกิดชองทางการบูรณา
การงานดานผูส ูงอายุ
ระหวาง อปท. ชุมชน

๑๐ โครงการจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
ตําบลขอนแกน

เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดี
ผูสูงอายุตาํ บลขอนแกน
ของผูสูงอายุทั้งดานรางกาย
จิตใจและสรางสรรค
ประโยชนแกชุมชนและสังคม

๑๑ โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการ

เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นของผูพิการ และเพื่อลด
ภาระตอการดูแลชวยเหลือ
ของครอบครัวและสังคม

ผูพิการตําบลขอนแกน

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑๒ โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ
สําหรับผูพิการ

เพื่อลดขอจํากัดในการใชชีวิตของ
ผูพิการ สามารถเขารวมกิจกรรม
ทางสังคมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัวและชุมชน รวมทั้ง
สามารถออกไปทํางานเพื่อสราง
รายไดและชวยเหลือครอบครัว ได

ผูพิการตําบลขอนแกน

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑.ผูพิการไดรับการดูแล
อยางตอเนื่อง
2. ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
3. ผูพิการไมเปนภาระ
ของครอบครัว และคน
ดูแล
๑. ผูพิการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น
3. คนพิการไดรับความ
สะดวกในการดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพ
รวมทั้งสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

สํานักปลัด/รพ.
รอ./
รพ.สต.

- 86 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๔.๒ แนวทางการพัฒนาการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

๑

โครงการปองกันและควบคุม
โรคติดตอภายในตําบล

เพื่อไมใหโรคติดตอแพร
ระบาด

๒

โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือ เพื่อลดอัตราปวยดวยโรค
การแพทยเชนเคมีภัณฑปองกัน
ไขเลือดออก
โรคติดตอในคนและสัตว

จัดกิจกรรมควบคุมและ
รณรงคปองกันโรคติดตอทั้ง
14 หมูบาน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๐,๐๐๐

จัดซื้อน้ํายาพนหมอกควัน
และทรายเคมีฟอส กําจัด
ยุงลาย ฯลฯ

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ พัฒนาระบบเฝาระวัง

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

รอยละ๕๐ ๑.ทําใหประชาชนเกิด

สํานักปลัด/รพ.
สต.ขอนแกน

ตัวชี้วัด
KPI

ปองกันและควบคุมโรค
เนนองคกรชุมชนเปน
หลัก

พฤติกรรมในการทําลาย
แหลงเพาะพันธยุงลาย
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๒. ทําใหสามารถลด
ความชุกของลูกน้าํ
ยุงลาย

- 87 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนาการแกไขปญหาสังคมและความยากจน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการสํารวจขอมูลและจัดเก็บ
ขอมูลพื้นฐานในการจัดทํา
แผนพัฒนาอปท.

เพื่อใหไดขอมูลทีม่ ีคุณภาพ เพื่อแกไขปญหาคุณภาพ
ขอมูลระดับครัวเรือนที่แสดง ชีวติ ของประชาชนได
ถึงสภาพความจําเปนพื้นฐาน โดยตรง
ของคนในครัวเรือนในดาน
ตางๆ

๒

โครงการอบต.เคลื่อนที่พบประชาชน
เพื่อบูรณาการการจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามป ประจําป
๒๕๖๐

เพื่อจัดเก็บขอมูลและปญหา
ความตองการตางๆของ
ชุมชนเพื่อจัดทําแผนพัฒนา
สามป

๓

โครงการแกไขปญหามลภาวะและ
เหตุรําคาญในพื้นที่

เพื่อแกไขปญหามลภาวะและ แกไขปญหามลภาวะและ
เหตุรําคาญในพื้นที่
เหตุรําคาญในพื้นที่

ประชาชนตําบลขอนแกนทั้ง
๑๔ หมูบาน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๑๘,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๘๐

๑.ขอมูลไดใชประโยชน
ในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
๒.การสรางมาตรฐาน
การรับรองขอมูล จปฐ.
ที่มีความสมบูรณ
ถูกตอง

สวนสวัสดิการ

๑.ทําใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
หมูบานดีขึ้น

สํานักปลัด

๓๐,๐๐๐
งบเดิม
๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รอยละ๕๐

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑.ประชาชนมีสวนรวมใน
การวางแผนรวมคิดรวม
พัฒนาตําบลขอนแกน
๒.ประชาชนไดรับบริการ
ตางๆนอกสถานที่เชนการ
ชําระภาษี การตรวจ
สุขภาพฯลฯ

สํานักปลัด

- 88 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 แนวทางการพัฒนาการแกไขปญหาสังคมและความยากจน
ที่
๔

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการรังวัดที่สาธารณะประโยชน เพื่อกําหนดขอบเขตหรือแนวเขต
ตําบลขอนแกนพรอมปายแนวเขต ปกหลักเขตที่ดิน ปกหลักเขตที่

สาธารณประโยชน และปกแผน
ปายชื่อที่สาธารณประโยชน
และใหทราบตําแหนงที่ตั้ง ขนาด
รูปราง และเนื้อที่ดินที่ถูกตองของ
ที่สาธารณประโยชนตาง ๆ

๕

โครงการกอสรางบานเอื้ออาทร
ใหกับผูดอยโอกาสผูย ากไรและผู
ยากจน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่สาธารณะประโยชนใน
พื้นที่ตําบลขอนแกน

เพื่อกอสรางที่อยูอาศัยใหกับ ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผู
ผูดอยโอกาส ผูยากไร และผู ยากจนในพื้นที่ตําบล
ยากจน ใหมีที่อยูอาศัยเปน ขอนแกน
ของตนเองอยางมั่นคงภายใต
ความรวมมือของประชาชน
ในหมูบาน/ชุมชน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๕๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๕๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๓๐ ๑.เพื่อปองกันการ
บุกรุก
๒.เพื่อออกหนังสือ
สําคัญสําหรับพื้นที่
สาธารณะไวเปน
หลักฐาน

สํานักปลัด
กองชาง

รอยละ๓๐ ๑.ทําใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใน
หมูบานดีขึ้น
๒.ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนใน
หมูบาน

สํานักปลัด/
สวนสวัสดิการ

- 89 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)

ตัวชี้วัด
KPI

๑

โครงการสงเสริมสวัสดิการเบีย้ ยังชีพ มุงใหการชวยเหลือผูสูงอายุที่ บุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ป
ผูสูงอายุ
อยูใ นภาวะลําบากยากจน
บริบูรณและไมมีรายได
เพียงพอแกการยังชีพ

๙,๑๘๘,๔๐๐
งบเดิม
๑๑,๗๖๐,๐๐๐

๙,๑๘๘,๔๐๐

๙,๑๘๘,๔๐๐

รอยละ
๘๐

๒

ผูพิการทุกคนในตําบล
โครงการสงเสริมสวัสดิการเบีย้ ยังชีพ มุงใหการชวยเหลือผูพิการ
ผูพิการ
หรือทุพพลภาพที่อยูในภาวะ ขอนแกน
ยากลําบาก ใหมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได

๑,๙๕๘,๔๐๐
งบเดิม
๑,๘๕๒,๘๐๐

๑,๙๕๘,๔๐๐

๑,๙๕๘,๔๐๐

รอยละ
๘๐

๓

โครงการสงเสริมสวัสดิการเบีย้ ยังชีพ มุงใหการชวยเหลือผูปวย
ผูปวยเอดส
เอดสที่อยูในภาวะลําบาก
ยากจน

๖๖,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

รอยละ
๘๐

ผูปวยเอดสทุกคนในตําบล
ขอนแกน

งบเดิม

๑๐๕,๖๐๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑.ผูส ูงอายุมีคณ
ุ ภาพ สวนสวัสดิการ
ชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได
๒.สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจ
๑.ผูพิการมีคณ
ุ ภาพ สวนสวัสดิการ
ชีวิตที่ดีขึ้นและ
พึ่งพาตนเองได
๒.สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจ
๑.ผูปวยเอดสมี
สวนสวัสดิการ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และพึ่งพาตนเองได
๒.สงเสริมการ
กระตุนเศรษฐกิจ

- 90 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
จัดซื้อผาหมกันหนาวเพื่อ
นําไปมอบใหกับผูส ูงอายุ ผู
พิการ ประชาชนผูยากไรทั้ง
๑๔หมูบาน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๘๐

๑.เพื่อเปนการบํารุง
ขวัญและกําลังใจแก
ประชาชนและทําให
ประชาชนเกิดความรูสึก
วาไมถูกทอด ทิ้ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. เพื่อชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง และเปนการ
ปองกันความเจ็บปวยที่
จะเกิดจากภัยหนาว
เพื่อเปนการบํารุงขวัญ
และกําลังใจแก
ประชาชนและทําให
ประชาชนเกิดความรูสึก
วาไมถูกทอด ทิ้ง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ประชาชนทราบชอง
ทางในการหนวยงาน
หรือบุคลากรในชุมชน
เฝาระวังแกปญหา
ครอบครัวได

สํานักปลัด

๔

โครงการอบต.ขอนแกนตานภัย
หนาว

เพื่อเปนการบรรเทาทุกข
ใหกับผูสูงอายุ ผูย ากไร และ
ขาดแคลน และเปนการ
ปองกันความเจ็บปวยที่จะ
เกิดจากภัยหนาว

๕

โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ผูสูงอายุและศูนยสงเคราะหชุมชน
ตําบลขอนแกน

เพื่อเปนสวัสดิการแกผูสูงอายุ จัดหากองทุนสวัสดิการ
ในเขตพื้นที่
ผูส ูงอายุและชุมชนตําบล
ขอนแกน

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๖

โครงการพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัว

เพื่อเผยแพรขอมูลความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีและ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัว

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๔๐

กลุมครอบครัวในชุมชน

สวนสวัสดิการ

สวนสวัสดิการ

- 91 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

๗

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
ศูนย 3 วัยตนแบบ

๘

โครงการสานรักผูสูงอายุสายใย
ชุมชน

๙

โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
สภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
จัดตั้งศูนย ๓ วัย สานสายใย ๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
๑๒๐,๐๐๐
รักแหงครอบครัวตําบล
ขอนแกน
เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเปนศูนยกลางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต เนน
ความตอเนื่องเชื่อมโยงเปน
วงจรชีวิตทุกชวงวัยตั้งแตวัย
เด็ก วัยพอแม และวัยปู ยา
ตา ยาย
เพื่อเสริมสรางบทบาทของ
ผูสูงอายุทุกคนในตําบล
ผูสูงอายุใหมีคณ
ุ คา มีศักดิ์ศรี ขอนแกน
เปนที่ยอมรับของลูกหลานใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม

เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก
และเยาวชนของทองถิ่นไดมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมที่
เปนประโยชนตอสังคม

เด็กและเยาวชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
ขอนแกน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

๑.สงผลตอสัมพันธภาพ
ที่ดีตอกันของบุคคลทุก
วัยในครอบครัว ชุมชน
และสังคม ชุมชน
๒.มีการบูรณาการใน
การดําเนินงานของทุก
ภาคสวนแบบองครวม
๑.ผูสูงอายุไดพบปะ
สังสรรคและรวมกลุมทํา
กิจกรรมรวมกับเพื่อนวัย
เดียวกัน
๒.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุ ทั้ง
ทางดานรางกาย,
อารมณ,จิตใจ
๑. ไดรับรูถึงบทบาท
หนาที่ของตนเองใน
สังคม
๒. เด็กและเยาวชน
ไดรับการพัฒนาทักษะ
ดานผูนํา

สวนสวัสดิการ

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

สวนสวัสดิการ

สวนสวัสดิการ

- 92 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๐ สนับสนุนการดําเนินงานศูนยพัฒนา เพื่อสรางความสัมพันธภาพที่ ประชาชนทุกคนที่อยูใน
ครอบครัวชุมชนตําบลขอนแกน
ดี ใหเกิดแกสมาชิกใน
ตําบลขอนแกน
ครอบครัวในหมูบาน/ตําบล

๑๑ โครงการสงเคราะห ชวยเหลือ
ผูดอยโอกาสทางสังคม

เพื่อแกไขปญหาความ
เดือดรอนของผูยากไรและ
ผูดอยโอกาสโดยอาศัยการมี
สวนรวมของประชาชน

ผูยากไรและผูด อยโอกาส
ตําบลขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

1.มีศูนยการดําเนิน มีรูป
แบบที่ชัดเจน สําหรับการ
พัฒนาและการเรียนรูข อง
ครอบครัวในระดับชุมชน
2.มีการจัดตั้งเครือขาย
ชุมชนและเครือขาย
ครอบครัวเพื่อสรางความ
เขมแข็งของสถาบัน
ครอบครัว และเพื่อ
ปองกันการทํารายเด็ก
และความรุนแรงใน
ครอบครัว

สวนสวัสดิการ

รอยละ
๓๐

๑.เพื่อเปนการบํารุง
ขวัญและกําลังใจแก
ประชาชนและทําให
ประชาชนเกิดความรูสึก
วาไมถูกทอดทิ้ง
๒.ผูยากไรและผูดอย
โอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สวนสวัสดิการ

- 93 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๓ ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและสังคม
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๒ แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑๒ โครงการปองกันและชวยเหลือ
ผูประสบภัยธรรมชาติ ฯลฯ

เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ
ใหแกบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ
สามารถปฏิบัติงานใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบงาน
ดานการชวยเหลือและ
สงเคราะหผูประสบภัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑๓ โครงการสงเสริมฌาปนกิจ
สงเคราะหชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสังคม
ในการสรางหลักประกันชีวิต สงเคราะหผสู ูงอายุตําบล
ใหกับตนเองและคนใน
ขอนแกน
ครอบครัว

ที่

โครงการ

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐๐,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๖๐

มีความพรอมในการให
ความชวยเหลือและ
สงเคราะหผูประสบภัย
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ทั่วถึง เปนธรรม
และโปรงใสสามารถเปน
ที่พึ่งของประชาชนได
อยางแทจริง
ไดรับเงินสงเคราะหศพ
ตามจํานวนที่เรียกเก็บ
ไดจากสมาชิกสมาคม

สํานักปลัด

รอยละ
๖๐

สวนสวัสดิการ

- 94 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๓ แนวทางการพัฒนาการปองกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติปรับปรุงภูมิทัศนหนองน้ํา
สาธารณะเปนแหลงทองเที่ยว

หนองน้ําสาธารณะทุกแหง
ในตําบลขอนแกน

๒

โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และเพิ่มศักยภาพ
ในการเก็บกักน้ําไวใชในชวง
ฤดูแลงและฟนฟูแหลงน้ําให
กลับคืนความสมบูรณตาม
ธรรมชาติ เกิดความสมดุล
ของระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอม
เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกให
ราษฎรในทองถิ่นมีใจรัก
ตนไม รักปาไม หวงแหน
ทรัพยากรปาไมและรักษา
สิ่งแวดลอม

ดําเนินการปลูกปาเฉลิมพระ
เกียรติฯในวันสําคัญตางๆ

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑,๒๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๕๐

๑.เพื่อเปนแหลงน้ํา
ตนทุน สําหรับการ
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรกรรม
อยางเพียงพอ
๒.พัฒนาแหลงน้ํา
เปนแหลงทองเที่ยว

กองชาง/โยธาธิ
การและผังเมือง

รอยละ
๓๐

ฟนฟูสภาพปา
อนุรักษที่เสื่อมโทรม
และเพิ่มพื้นที่ปาไม
ในเขตชุมชนทองถิ่น
อันจะเปนการฟนฟู
สภาพสิ่งแวดลอมใน
เขตชุมชนทองถิ่นให
ดีขึ้น

สํานักปลัด

- 95 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๓ แนวทางการพัฒนาการปองกันรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๓

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองแวง

เพื่อปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ํา
ธรรมชาติ และเพิ่มศักยภาพ
ในการเก็บกักน้ําไวใชในชวง
ฤดูแลง

ปรับปรุงภูมิทัศนหนองแวง

๔

โครงการปลูกหญาแฝก

ปลูกหญาแฝกตามลําหวย
หนองสาธารณะประโยชน

๕

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
พื้นที่ตําบลขอนแกน

เพื่อปองกันการพังทลายของ
หนาดินตามลําหวย หนอง
สาธารณะประโยชนในตําบล
ขอนแกน

เพื่อแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุ เขตพื้นที่ตําบลขอนแกน
แกไขปญหาอาชญากรรม ปญหา
ยาเสพติด และเปนการทําใหเปน
ตําบลนาอยูอาศัย มีความเปน
ระเบียบเรียบรอยของสองขางทาง

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ
๓๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑.เพื่อเปนแหลงน้ํา กองชาง/โยธาธิ
ตนทุน สําหรับการ การและผังเมือง
อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรกรรม
อยางเพียงพอ
๒.พัฒนาแหลงน้ํา
เปนแหลงทองเที่ยว
การปลูกหญาแฝก
สํานักปลัด
ทําใหหนาดินไมถูก
ทําลายจากการกัด
เซาะของน้ําในฤดูฝน
มีสภาพแวดลอมที่
สวยงามเปนระเบียบ
เรียบรอย เหมาะสมตอ
การดํารงชีพ และ
สงผลดีทั้งตอสุขภาพ
กาย และจิตใจของ
ประชาชนผูอาศัยใน
พื้นที่

สํานักปลัด

- 96 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและสิ่งแวดลอม
5.๔ แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยมวลรวมของตําบล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑

โครงการขยะรีไซเคิล

เพื่อปลูกจิตสํานึกและให
ความรูกับประชาชนในเรื่อง
การคัดแยกขยะกอนทิ้ง

นําขยะที่ใชไดไปใช
ประโยชน

๒

โครงการจัดชื้อถังขยะหมูบานทั้ง
๑๔ หมูบาน

เพื่อความสะอาดของชุมชน
และเปนระเบียบเรียบรอย

จัดชื้อถังขยะใหกับหมูบาน
ตาง ๆในเขตพื้นที่ ตําบล
ขอนแกน

๓

โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ

เพื่อจัดการสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพใหสะอาด ถูก
สุขลักษณะ

จัดซื้อรถเก็บขยะมูลฝอยที่มี ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ประสิทธิภาพในการเก็บขยะ
งบเดิม
ที่ไมถูกสุขลักษณะไปยังบอ ๑,๐๐๐,๐๐๐
ขยะ

๔

โครงการจางเหมาบริการเก็บขยะมูล เพื่อความสะอาดของชุมชน
ฝอยอบต.ขอนแกน
และเปนระเบียบเรียบรอย

จางเหมาบริการเก็บขยะ

๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๒๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๕๐

๑.ประชาชนมีความรู
เรื่องการกําจัดขยะอยาง
ถูกวิธี
3. ประชาชนมีความรู
เรื่องการรีไซเคิลขยะ
และสามารถนําขยะมารี
ไซเคิลเพิ่มรายได
๑.ไมเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรค
๒.ชุมชนสะอาด
เรียบรอยสวยงาม

สํานักปลัด

๑.ไมเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรค
๒.ชุมชนสะอาด
เรียบรอยสวยงาม
๓.ลดปริมาณขยะใน
ชุมชน
รอยละ๓๐ ๑.ไมเปนแหลงเพาะเชื้อ
โรค
๒.ชุมชนสะอาด
เรียบรอยสวยงาม

สํานักปลัด

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑,๐๐๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๑๒๐,๐๐๐

สํานักปลัด

กองชาง

- 97 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรมและประเพณี
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นในตําบลและอนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๑

โครงการจัดกิจกรรม เฉลิมพระ
เกียรติและวันราชพิธีสําคัญตางๆ

เพื่อจัดงานเทิดพระเกียรติ
และวันสําคัญตางๆ

จัดงานเทิดพระเกียรติ
รวมกับ หนวยงานราชการ
อื่นในเขตตําบลและอําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

๒

โครงการสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดี

จัดงานประเพณีทุกหมูบา น

๓

โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ
ของตําบลขอนแกน

เพื่อเปนการสงเสริมอนุรักษ การสงเสริมอนุรักษ
และสืบทอดงานประเพณีบญ
ุ วัฒนธรรมประเพณี
บั้งไฟ
ขนบธรรมเนียม

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๕๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๔๐,๐๐๐
๑๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๕๐,๐๐๐

๒๔๐,๐๐๐

๑๕๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ
๕๐

๒๔๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑๕๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑.ประชาชนทั่วไปได
สํานักปลัด
รวมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
๒.สรางความสมัคร
สมานสามัคคี
๑.เยาวชนไดเรียนรู สวนการศึกษา
วัฒนธรรมอันดี
๒.สรางความสามัคคี
ในชุมชน
๑.ประชาชนทั่วไปได
สํานักปลัด/
รวมอนุรักษและสืบทอด
วัฒนธรรม
งานประเพณีบุญบั้งไฟ
อําเภอเมือง
๒.สรางความสมัคร
รอยเอ็ด
สมานสามัคคีในชุมชน

- 98 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรมและประเพณี
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นในตําบลและอนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
ที่

โครงการ

๔

โครงการสงเสริมการสราง
อัตลักษณทองถิ่นสูอาเซียน

๕

โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความรูค วาม
เขาใจเกี่ยวกับประชาคม
และอัตลักษณอาเซียนผาน
สื่อประชาสัมพันธ
เพื่อสงเสริมเยาวชนไดมี
โอกาสเขารับศึกษา อบรม
และปฏิบตั ิธรรมไดอยาง
ถูกตองสามารถนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา ไปใช
ในชีวิตประจําวันไดเหมาะสม
แกวัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ประชาชนในพื้นที่ตําบล
ขอนแกน
เด็กนักเรียนโรงเรียนบาน
แคนสามัคคีและโรงเรียน
บานขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

ประชาชนมีความรู
ความเขาใจในอัต
ลักษณอาเซียน

สํานักปลัด

รอยละ
๓๐

ผูเขารับการบรรพชา สวนการศึกษา
เปนสามเณร ไดรับ
การศึกษาอบรม
ธรรมะ และนําไปใช
ในชีวิตประจําวัน
กอใหเกิดประโยชน
แกตนเองและ
ครอบครัว

- 99 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๒ สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา และการลงทุน
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานวัฒนธรรมและประเพณี
๖.๑ แนวทางการพัฒนาการสงเสริมกิจกรรมงานประเพณีทองถิ่นในตําบลและอนุรักษไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น
วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๕๐

๑.ประชาไดรว มมือ
รักษาสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามในทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป
๑.ประชาไดรวมมือ
รักษาสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามในทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป
๑.ประชาชนได
รวมมือรักษาสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามในทองถิ่น
ใหคงอยูตลอดไป

สํานักปลัด/
วัฒนธรรม
อําเภอเมือง
รอยเอ็ด

ที่

โครงการ

๖

โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม
บายศรีสมโภชพระสังกัจจายน
อําเภอเมืองรอยเอ็ด

เพื่อรักษา อนุรักษงาน
ประเพณีวัฒนธรรมบายศรี
สมโภชนพระสังกัจจายนให
ยั่งยืน

สนับสนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
รอยเอ็ด

๗

โครงการจัดงานประเพณีสมมาน้ํา
คืนเพ็งเส็งประทีป

เพื่อ รักษา อนุรักษ จารีต
ประเพณีลอยกระทงใน
ทองถิ่นใหยั่งยืน

สนับสนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
รอยเอ็ด

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๘

โครงการจัดงานบุญผะเหวด อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด

เพื่อ รักษา สืบทอดประเพณี
บุญเผวดในทองถิ่นใหยั่งยืน

สนับสนุนงบประมาณที่ทํา
การปกครองอําเภอเมือง
รอยเอ็ด

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

รอยละ
๕๐

สํานักปลัด/
วัฒนธรรม
อําเภอเมือง
รอยเอ็ด
สํานักปลัด/
วัฒนธรรม
อําเภอเมือง
รอยเอ็ด

- 100 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน

๑

โครงการกอสรางอาคารที่จอดรถ

เพื่อใหเกิดความปลอดภัยใน
ทรัพยสิน

กอสรางอาคารที่จอดรถ
ขนาด ๔ ชอง จํานวน ๑
หลัง

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๔๐๐,๐๐๐

๒

โครงการกอสรางรั้วรอบสํานักงาน
อบต.ขอนแกน

เพื่อเปนการปองกันรักษา
ทรัพยสินของทางราชการ

ดานหนาสูง 2.00 เมตร
ยาว85 เมตร (ตามแบบ
อบต.กําหนด)

300,000
งบเดิม
๒00,000

300,000

300,000

๓

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในที่
ทําการรวมถึงปายหนาองคการ
บริหารสวนตําบลและศพด.อบต.
ขอนแกน

ปรับแตงพื้นที่ใหมีประโยชน
ใชสอยที่มีประสิทธิภาพ

สถานที่ทํางานมีความรมรื่น
สวยงามและมีเอกลักษณ

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๔

โครงการซอมแซมอาคารสถานที่ของ เพื่อใชเปนที่ทําการใหบริการ ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลและศพด. ประชาชนที่มาติดตอราชการ

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

รอยละ
๘๐

๑.ยืดอายุการใชงาน
ของรถ
๒.เพื่อความสะดวก
เปนระเบียบ
รอยละ๘๐ ๑.ปลอดภัยจาก
มิจฉาชีพที่ประสงค
จะลักขโมยทรัพยสิน
๑สะดวก รวดเร็ว
เปนสัดสวน
๒.ผูที่มาติดตอ
ราชการประทับใจ
จดจําสถานทีไ่ ด
๑.เพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
๒.เพื่ออํานวยความ
สะดวกกับผูมาติดตอ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

กองชาง

กองชาง

กองชาง

กองชาง

- 101 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อใหรถยนตในหนวยงานมี
สภาพพรอมใชงาน

จัดหาน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช
สําหรับรถยนตในหนวยงาน

๕

โครงการจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง

๖

โครงการจัดซื้อรถยนตสวนกลางหรือ เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ
เชารถยนตสวนกลาง

๗

ซอมแซมรถยนตสวนกลาง/รถยนต/ เพื่อเตรียมความพรอมในการ ซอมแซมรถยนตสวนกลาง/
รถน้ําเอนกประสงค/รถกูชีพ/
ปฏิบัติภารกิจ
รถยนต/รถน้ํา
รถจักรยานยนต ฯลฯ
เอนกประสงค/รถกูชีพ/
รถจักรยานยนต ใหอยูใน
สภาพพรอมใชงาน
จัดหาเตนท อบต.ขอนแกน
เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อเตนทจํานวน ๘ หลัง
และบริการประชาชน

๘

จัดซื้อ/เชารถยนต จํานวน
๒ คัน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐
๒๕๐,๐๐๐

๑,๕๕๐,๐๐๐ ๑,๕๕๐,๐๐๐
งบเดิม
๘๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๘๐

๑.ปฏิบตั ิงานได
ทันทวงที
๒.ปฏิบตั ิงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.ไวบริการ
ประชาชน
๒.สําหรับเดินทางไป
ติดตอราชการ
๑.ไวบริการ
ประชาชน
๒.สําหรับเดินทางไป
ติดตอราชการ

สํานักปลัด

๑,๕๕๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

๑๒๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๑.ไวบริการ
ประชาชน
๒.สําหรับจัด
กิจกรรมงานตางๆ

สํานักปลัด
กองชาง
สํานักปลัด

กองชาง

- 102 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่
๙

โครงการ
จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชนน้ํายา
ดับเพลิง หรืออุปกรณดบั เพลิง

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อเตรียมความพรอมในการ จัดซื้อวัสดุดับเพลิง เชน
ปฏิบัติภารกิจ
น้าํ ยาดับเพลิง หรืออุปกรณ
ดับเพลิง

๑๐ จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณ
สํานักงาน
งานทีเ่ พิ่มขึ้น

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๕๐

๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
กองชาง

จัดซื้อวัสดุอุปกรณเครื่องมือ
เครื่องใชสํานักงาน

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

๕๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑๑ ซอมแซมเครื่องใชสํานักงาน

เพื่อซอมแซมเครื่องใช
ซอมแซมเครื่องใชสํานักงาน
สํานักงานขององคการบริหาร ขององคการบริหารสวน
สวนตําบล
ตําบล

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑๒ โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ
๑-๒พรอมเกาอี้ จํานวน ๔ ชุด

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

๑๖,๐๐๐

รอยละ
๘๐

จัดซื้อโตะทํางานระดับ
๑-๒พรอมเกาอี้ จํานวน
๔ ชุด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

- 103 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐
๘,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๘๐

๑.มีวัสดุอุปกรณใชใน
การปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.มีวัสดุอุปกรณใชใน
การปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.มีวัสดุอุปกรณใชใน
การปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.มีวัสดุอุปกรณใชใน
การปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
กองชาง

๑๓ โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ
๓-๕พรอมเกาอี้

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อโตะทํางานระดับ
๓-๕พรอมเกาอี้ จํานวน
๒ ชุด

๑๔ โครงการจัดซื้อโตะทํางานระดับ
7-9 พรอมเกาอี้

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

โตะทํางานระดับ 7-9 และ
เกาอี้จํานวน ๑ ชุด

๑๕ โครงการจัดซื้อตูเหล็ก ๒ บานทึบ

เพื่อใชในการเก็บเอกสารและ จัดซื้อตูเหล็ก ๒ บานทึบ
อุปกรณของทางราชการ
จํานวน ๓ ตู

๑๓,๕๐๐

๑๖ โครงการจัดซื้อตูเย็น ขนาด ๕ คิว

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๑๗ โครงการจัดซื้อชุดรับแขก

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ จัดซื้อชุดรับแขก
และรับรองผูมาติดตอราชการ

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

จัดซื้อตูเย็น ขนาด ๕ คิว
จํานวน ๒ ตู

๔,๖๐๐

๔,๖๐๐

๑๓,๕๐๐

๔,๖๐๐

รอยละ
๘๐

๑๓,๕๐๐

รอยละ
๕๐

๑.มีวัสดุอุปกรณใชใน
การปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
กองการศึกษา

สํานักปลัด
กองชาง

- 104 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๕๐

๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๑.ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคใน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

๑๘ โครงการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
และเขาเลม

เพื่อใชในการเจาะกระดาษ
และเขาเลมเอกสารสําหรับ
งานประชุมตาง ๆ

จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ
และเขาเลม

๑๙ โครงการจัดซื้อเครื่องพนยา

เพื่อใชในการปฏิบัติราชการ

จัดซื้อเครื่องพนยาแบบ
สะพายหลัง เครื่องยนต
เบนซิน

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

๑๓,๐๐๐

รอยละ
๕๐

ขนาด ๑๒ ลบ.ม.ความสูงไม
นอยกวา ๑๒ เมตร พรอม
อุปกรณ(ตามแบบสํานัก
พัฒนาน้ําบาดาล กรม
ทรัพยากรน้ําบาดาล)
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอง
ประชุม

๓๘๐,๐๐๐

๓๘๐,๐๐๐

๓๘๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๒๐ โครงการกอสรางระบบประปาหอถัง เพื่อใหประชาชนไดมี
เหล็กแบบทรงกลมขอบเหลี่ยม
น้ําประปาใชภายในหมูบาน
อบต.ขอนแกน
อยางเพียงพอตลอดป
๒๑ โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงหอง
ประชุม

เพื่อใชในการประชุม

กองชาง

กองชาง

- 105 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๒๒ โครงการจัดซื้อโตะประชุมสภา

เพื่อใชในการประชุม

จัดซื้อโตะประชุมสภา

๒๓ โครงการขับเคลื่อนศูนยปรองดอง
สมานฉันท

เพื่อสรางความปรองดอง
สมานฉันทของประชาชนใน
ทองถิ่น

สรางความรัก ความสามัคคี
ความปรองดอง โดยเนนให
ทุกภาคสวนเขามามีสวน
รวม

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒๔ โครงการกอสรางที่ลางมือ-ลางหนา
สําหรับ(ศพด.อบต.ขอนแกน)

เพื่อใหเด็กมีสถานที่ลางหนา
แปรงฟนและลางมือ

กอสรางที่ลางมือ-ลางหนา

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๒๕ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ สําหรับ
(ศพด.อบต.ขอนแกน)

เพื่อใหครูและเด็กกอนวัย
เรียนอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมเอื้อตอการมีสุข
ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ
๘๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ๕๐ ๑.ประชาชนใน
ชุมชนมีความ
ปรองดองสมานฉันท
และมีความรักสมัคร
สมานสามัคคี เปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
รอยละ เด็กๆมีทลี่ างหนา
๘๐
แปรงฟนและลางมือ
ถูกสุขอนามัย
รอยละ สภาพแวดลอมที่
๘๐
เหมาะสมเอื้อตอการ
เรียนการสอน

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

- 106 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๒๖ โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น

เพื่อใหเด็กไดมีน้ําดืม่

๒๗ โครงการจัดซื้อตูไ มชนิด ๑๒ ชอง

เพื่อใชในการเก็บสื่อการเรียน จัดซื้อตูไ มชนิด ๑๒ ชอง
การสอนใหเปนระเบียบ
จํานวน ๑ ตู

๒๘ โครงการจัดซื้อผามานสําหรับ ศพด. เพื่อปองกันความรอนจาก
อบต.ขอนแกน
แสงแดด

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ชนิด
๑ หัว จํานวน ๑ ตู

จัดซื้อผามานสําหรับ ศพด.
อบต.ขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๓,๕๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ๕๐ ๑.เด็กไดดื่มน้ําที่
สวนการศึกษา
สะอาด ถูกสุข
อนามัย
๒.บริการประชาชน
ผูมาติดตอ
รอยละ๕๐ ๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
สวนการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ ๑.ชวยลดการทํางาน สวนการศึกษา
๘๐
ของเครื่อง ปรับ
อากาศ
๒.ปองกันแสงลด
อุณหภูมคิ วามรอน
ในหองเรียน

- 107 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐

๒๙ โครงการจัดซื้อผามานสําหรับ สวน

เพื่อปองกันความรอนจาก
แสงแดด

จัดซื้อผามานสําหรับ ศพด.
อบต.ขอนแกน

๓๐ โครงการจัดซื้อเครื่องเลน ดีวีดี

เพื่อใชเปนสื่อการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
ศพด. อบต.ขอนแกน

จัดซื้อเครื่องเลน ดีวีดี

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓,๐๐๐

๓๑ โครงการติดตั้งระบบจาย/รับน้าํ ให
รถดับเพลิง

เพื่อใชในการสูบน้ําแจกจาย
ใหประชาชนในฤดูแลง

บรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชน

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๓๒ โครงการติดตั้งไฟโซลาเซลจราจร
หนาที่ทําการอบต.ขอนแกน

ใชสําหรับเตือนผูใชรถให
ติดตั้งไฟโซลาเซลจราจร
ระวังหรือตอง ชะลอความเร็ว หนาที่ทําการอบต.ขอนแกน
เพื่อเตือนคนขามถนน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

การศึกษา อบต.ขอนแกน

ตัวชี้วัด
KPI
รอยละ
๘๐

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

๑.ชวยลดการทํางาน สวนการศึกษา
ของเครื่อง ปรับ
อากาศ
๒.ปองกันแสงลด
อุณหภูมคิ วามรอน
ในหองเรียน
รอยละ๕๐ ๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
สวนการศึกษา
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ ๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
กองชาง
๕๐
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
รอยละ ๑.มีวสั ดุอุปกรณใช
กองชาง
๕๐
ในการปฏิบัติงาน
๒.ปฏิบตั ิงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ

- 108 ลรายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่

โครงการ

๓๓ โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินดวยระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร

๓๔ โครงการปรับปรุงผังเมืองรวม

๓๕ จัดซื้อรถดับเพลิง/รถน้ํา
เอนกประสงค

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อจัดทําระบบบริหาร
จัดการแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยสินเพิ่ม
ประสิทธิภาพดานการจัดเก็บ
รายไดของทองถิ่น การ
ใหบริการและวางแผนงาน
พัฒนาของทองถิ่น
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิให
เปนไปตามขอกําหนดผังเมือง
รวมในดานการใชประโยชน
ที่ดินและระบบคมนาคม
ขนสง

ครอบคลุมพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลขอนแกน
ประมาณ ๒๕ ตาราง
กิโลเมตร จํานวน ๑๔
หมูบาน
แนวโนมและทิศทางในการ
ขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ที่
กําหนดไว

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒00,000
๒00,000 ๒00,000
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐,๐๐๐

เพื่อลดปญหาความเดือดรอน จัดหารถดับเพลิง/รถน้ํา
๓,๐๐๐,๐๐๐
ของประชาชน
เอนกประสงค ขนาดความจุ
ไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ลิตร
จํานวน ๑ คัน

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

เพื่อใหในอนาคตทองถิ่น
สามารถนําระบบสาร
สนเทศภูมิศาสตรเบื้องตน
ที่จัดทําขึน้ มาใชชวยใน
การวางแผนปกครอง การ
เลือกตั้ง การวางแผน
พัฒนาสาธารณูปโภค ขั้น
พื้นฐาน การวางแผนใช
ที่ดินเปนตน
๑.เพื่อเปนขอมูลในการ
จัดทํากรอบงบประมาณ
แผนการพัฒนาพื้นที่ใน
ดานตางๆ จัดลําดับ
ความสําคัญตามความ
เรงดวน
๒.เพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนา และการดํารง
รักษาเมือง

กองคลัง
กองชาง

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รอยละ๓๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

๓,๐๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑. มีครุภัณฑที่
ทันสมัยและเพียงพอ
๒. เจาหนาที่ปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด
กองชาง

สํานักปลัด

- 109 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๑ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน จัดหาวัสดุ ครุภณั ฑ เครื่องมือเครื่องใชเพื่อใชในการปฏิบัติงานและกอใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการประชาชน
ที่
๓๖

๓๗

โครงการ

วัตถุประสงค

โครงการจัดทําปายสัญลักษณจราจร เพื่อใหการปองกันและแกไข
ตามเสนทางหลักรอยเอ็ด – วาป
ปญหาอุบัติเหตุทางถนนและ
และถนนเสนทางหลักในหมูบาน
ประชาชนมีความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุทางถนนทุก
พื้นที่
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
ถนนในชวงเทศกาล
ทางถนนซึ่งนํามาถึงการ

สูญเสียชีวิตและทรัพยสิน
๓๘

โครงการสนับสนุนกิจการศูนย
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
การปองกันและแกไขปญหา
อุบัติเหตุจราจร

ผูนําทองถิ่น, สมาชิก อปพร.,
ตํารวจอาสา, ตํารวจประจํา
ตําบล และอาสาสมัครตางๆ
ปฏิบัติหนาทีอ่ ํานวยความสะดวก
ใหแกผูขับขีย่ านพาหนะ ตรวจ
ตรา กวดขันผูใชยานพาหนะทุก
ชนิดใหเพิ่มความระมัดระวัง

ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเทศบาลเมืองฯ อบต.
ขอนแกน/รอบเมือง/เหนือ
เมือง/ดงลาน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๑๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๑๐๐,๐๐๐
๖๖,๐๐๐
งบเดิม
๖๖,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐
งบเดิม
๒๐๐,๐๐๐

๖๖,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

ลดความสูญเสียและ
ลดคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

กองชาง

๖๖,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑.ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
๒.ลดจํานวนอุบัติเหตุ
และลดจํานวนผูเสียชีวิต
ในชวงเทศกาล

สํานักปลัด

๒๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

ลดความสูญเสียและ
ลดคาใชจายที่จะ
เกิดขึ้น ทั้งในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน

สํานักปลัด/เทศบาล
เมืองรอยเอ็ด/รอบ
เมือง/เหนือเมือง/ดง
ลาน

- 110 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผูนําทองถิ่นและพนักงานสวนตําบล
ที่

โครงการ

๑

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ พนักงานสวนตําบล
พนักงานจาง องคการบริหารสวน
ตําบล

๒

๓

๔

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

เพื่อให คณะผูบ ริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานสวนตําบล
พนักงานองคการบริหารสวน
ตําบลไดรบั การฝกอบรมดาน
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพผูนํา
เพื่อใหผูนําชุมชนตําบล
ชุมชนตําบลขอนแกน
ขอนแกนไดรับการฝกอบรม
ดานระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพกลุมอสม. เพื่อใหกลุมอสม.ตําบล
ตําบลขอนแกน
ขอนแกนไดรับการฝกอบรม
ดานสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน

สมาชิกสภาฯ พนักงานสวน
ตําบลพนักงานองคการ
บริหารสวนตําบลไดรับการ
อบรมและศึกษาดูงานปละ
1 ครั้ง
ไดรับการอบรมและศึกษาดู
งานปละ 1 ครั้ง

โครงการยกฐานะ อบต. เปน
เทศบาลตําบล

เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ
ของ อบต.

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๓๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๘๐

๑.เปดโลกทัศนใน
การทํางาน
๒.เรียนรูจากสถานที่
จริงแลวนําไปปรับใช

สํานักปลัด

๑.เปดโลกทัศนใน
การทํางาน
๒.เรียนรูจากสถานที่
จริงแลวนําไปปรับใช
๑.เปดโลกทัศนใน
การทํางาน
๒.เรียนรูจากสถานที่
จริงแลวนําไปปรับใช

สํานักปลัด

๑.เตรียมความพรอม
ในการยกฐานะ

สํานักปลัด

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

ไดรับการอบรมและศึกษาดู
งานปละ 1 ครั้ง

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

รอยละ
๕๐

สงเสริมพัฒนาศักยภาพ

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

รอยละ
๓๐

สํานักปลัด

- 111 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผูนําทองถิ่นและพนักงานสวนตําบล
ที่

โครงการ

๕

โครงการฝกอบรม/ฝกทบทวน
อปพร.

๖

โครงการสงพนักงานเจาหนาที่เขา
รับการฝกอบรมเฉพาะตําแหนง ณ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

๗

โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพความรู
ดานกฎหมายทองถิ่น(วินัยพนักงาน
สวนตําบล)

๘

โครงการฝกใหความรูการปองกัน
อัคคีภัยแกชุมชน

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความสามัคคีและ
ความเปนอันหนึ่งเดียวกัน
ของคนในชุมชน
เพื่อใหผูเขารับการฝก อบรม
สามารถนําความรูที่ไดรับจาก
การเขารับการฝกอบรมมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหพนักงานมีความรูใน
การปฏิบัติงาน

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ฝกอบรม/ฝกทบทวน
อปพร.

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
100,000 100,000

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

๑.ลดเวลาการทํางาน
๒.เจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

พนักงานสวนตําบล
เจาหนาที่ทุกตําแหนง

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑.เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางาน
๒.เปดโลกทัศนใน
การทํางานสราง
เครือขายสายงาน

สํานักปลัด
กองคลัง
กองชาง
สวนการศึกษา
สวนสวัสดิการ

พนักงานมีความรูปฏิบตั ิงาน
อยางประสิทธิภาพ

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

รอยละ
๘๐

๑.ลดการทําผิดวินัย
๒.ลดขอรองเรียน

สํานักปลัด

เรื่องทุจริต
เพื่อใหเปนการตรวจสอบ
ความพรอมในการปองกัน
อัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชน

ลดอัคคีภยั ที่จะเกิดขึ้นใน
ชุมชน

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

รอยละ
๓๐

๑.ประชาชนมีความรูใน
การปองกันอัคคีภยั
เบื้องตน
๑.ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน

สํานักปลัด

- 112 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ( พ.ศ. 25๖๐ – 256๒ )
องคการบริหารสวนตําบลขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด

แบบ ผ.๐๑

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ ๕ รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการ บานเมืองที่ดี
- ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๗.๒ แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพผูนําทองถิ่นและพนักงานสวนตําบล
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค

เปาหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

๙

โครงการฝกอบรมระบบการบันทึก
บัญชีดวยคอมพิวเตอร (e-laas)

เพื่อใหบุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีการจัด
ทางบประมาณรายจายประ
จาป ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) อยาง
ถูกตอง
เพื่อใหเจาหนาที่พัสดุ เขาใจ
ระเบียบและระบบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

พนักงานสวนทองถิ่นที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่
หรือเกี่ยวของกับเรื่อง
ดังกลาว

๑๐ โครงการฝกอบรมระบบการจัดซื้อ
จัดจางระบบภาครัฐ (e-GP)

พนักงานสวนทองถิ่นที่
ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
พัสดุสวน

งบประมาณและที่ผานมา
25๖๐
25๖๑
256๒
(บาท)
(บาท)
(บาท)
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

ตัวชี้วัด
KPI

ผลที่คาดวาจะ
ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบหลัก

รอยละ
๓๐

บุคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
สามารถปฏิบัติหนาที่ใน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร
(e-LAAS) ไดทุกระบบ

กองคลัง

รอยละ
๓๐

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมี
ความเขาใจระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(e-GP) มากขึ้น
สามารถปฏิบัติงานใน
ระบบฯ ไดดีขึ้น และ
สามารถนําความรูไป
ถายทอดตอได

กองคลัง

