
 
 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.256๑-256๕) 
   

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก 

อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
       

  

 

                                     งานนโยบายและแผน 
                                                                                            ส านักปลัด อบต. 
                                             โทร  0 43๔๒ ๔๒๖๒ 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนามนุษย์
และสังคมให๎นําอยู ํ
 ๑.๑ แผนงานการศึกษา 
 ๑.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
 ๑.๓ แผนงานสาธารณสุข 
 ๑.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห ์

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
6 
3 
 
3 
3 

 
 
380,000 
350,000 
 
480,000 
160,000 

 
 

6 
4 
 

3 
3 

 

380,000 

767,450 

480,000 

160,000 

 
 

6 
3 
 

3 
3 

 
 

380,000 
350,000 
 
480,000 
160,000 

 
 

6 
3 
 

3 
3 

 
 

380,000 
350,000 
 
480,000 
160,000 

 
 
24 
13 
 
12 
12 

 
 
1,520,000 
1,817,450 
 
1,920,000 
640,000 

รวม 0 0 15 1,370,000 16 1,787,450 15 1,370,000 15 1,370,000 61 5,897,450 

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
และเมืองให๎นําอยูํ 
 ๒.๑ แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
 ๒.๒ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
๒.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๒.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 
 
2 
 
7 
2 
 
10 

 
 
 
150,000 
 
340,000 
851,000 
 
4,227,000 

 
 
 

2 
 

7 
4 
 

7 

 
 
 

150,000 

 
340,000 
1,045,700 

 
 

2,737,750 

 
 
 

2 
 

7 
1 

 
10 

 
 
 

150,000 
 
340,000 
417,450 

 
4,011,550 

 
 
 

2 
 

7 
2 
 

11 

 
 
 
150,000 
 
340,000 
834,900 

 
4,212,450 

 
 
 
8 
 
28 
9 
 
38 

 
 
 

600,000 
 

1,360,000 
3,149,050 

 
14,988,750 

รวม 0 0 21 5,568,000 20 4,273,450 20 4,411,550 22 5,737,350 83 20,097,800 
 

 

๓๓ 

แบบ ผ. ๐๑ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร ์

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ รวม  ๕  ปี 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกจิ
ชุมชนภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 ๓.๑ แผนงานการเกษตร  

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
15 

 
 
 
350,000 

 
 
 

16 

 

 

767,450 

 
 
 

16 

 
 
 

746,000 

 
 
 

2 

 
 
 

60,000   

 
 
 
49 

 
 
 
1,923,450 

รวม 0 0 15 350,000 16 767,450 16 746,000 2 60,000 49 1,923,450 

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม 
 ๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
6 

 
 
 
757,450 

 
 
 

8 

 
 
 

1,592,350 

 
 
 

6 

 
 
 
757,450 

 
 
 

5 

 
 
 

1,154,900 

 
 
 
25 

 
 
 

4,262,150 
รวม 0 0 6 757,450 8 1,592,350 6 757,450 5 1,154,900 25 4,262,150 

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการทีด่ ี
 ๕.๑ แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 
 ๕.๒ แผนงานบริหารงานคลัง 
 ๕๓ แผนงานบริหารทั่วไป 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
20 
 
2 
1 

 
 
1,145,000 
 
130,000 
1,000,000 

 
 
20 
 
2 
1 

 
 
1,145,000 
 
130,000 
1,000,000 

 
 

21 
 

2 
1 

 
 

1,600,450 
 

130,000 
1,000,000 

 
 

14 
 

2 
1 

 
 

695,000 
 
130,000 
1,000,000 

 
 
75 
 
8 
4 

 
 

2,295,450 
 

520,000 
4,000,000 

รวม 0 0 23 2,275,000 23 2,275,000 24 2,730,450 17 1,825,000 87 9,105,450 
รวมท้ังสิ้น 0 0 80 40,720,850 83 41,795,700 81 40,922,900 61 40,547,250 305 163,986,700 

 

 

 

๓๔ 

แบบ ผ. ๐๑ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

๑.๑  แผนงานการศึกษา   : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการเข๎าคํายทักษะ
ภาษาตํางประเทศ 

เพื่อเตรียมความ
พร๎อมทางด๎าน
ภาษาแกํเยาวชน 

เยาวชนมีความรู๎
และทักด๎าน
ภาษาตาํงประเทศ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
เยาวชนมี
ความรู๎ภาษา
ตําง 
ประเทศ 

เยาวชนมี
ความรู๎และ
ทักษะด๎าน
ภาษาตํางประ 
เทศ 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา 

๒ โครงการอบรมคณุธรรม 
จริยธรรม แกํเด็กเยาวชน 

เพื่อให๎เด็กและ
เยาวชนมีจิตส านึก
ในด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม 

เยาวชนมี
จิตส านึกในด๎าน
คุณธรรม 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 ร๎อยละของ
เยาวชนมี
จิตส านึกใน
ด๎าน
คุณธรรม 
เพิ่มขึ้น 

เยาวชนมี
จิตส านึกใน
ด๎านคุณธรรม 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา,  

๓ โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ 

เพื่อให๎เด็กได๎รํวม
กิจกรรมและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู๎
ซึ่งกันและกัน 

เด็กได๎รํวม
กิจกรรมและ
แลกเปลีย่น
เรียนรูซ๎ึ่งกันและ
กัน 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ร๎อยละของ 
เยาวชนมี
ความพึง
พอใจ 

เด็กได๎รํวม
กิจกรรมและ
แลกเปลีย่น
เรียนรูซ๎ึ่งกัน
และกัน 

สํวน
การศึกษา, 
กอง
การศึกษา,  

 
 

3๕ 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

๑.๑  แผนงานการศึกษา   : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ โครงการจดักิจกรรมกีฬา
สี (สถานศึกษา) 

เพื่อสนับสนุนการจัด
กีฬาสีในสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุน
การจัดกีฬาสีใน
สถานศึกษา 

- 40,000 40,000  40,000 40,000 ร๎อยละของ
เยาวชนมีความ
พึงพอใจ 

เพื่อสนับสนุนการ
จัดกีฬาสีใน
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
๕ อบรมผู๎กครองและปัจฉมิ

นิเทศน์ ศพด. 
เพื่อแนะแนวและให๎
ความรู๎แกํผูป๎กครอง 

เพื่อผู๎ปกครองมี
ความรู๎การ
สํงเสริมความรู๎
แกํบุตร 

- 40,000 40,000  40,000 40,000 ร๎อยละความ
พึงพอใจ 

ผู๎ปกครองมีความรู๎
การสํงเสริมความรู๎
แกํบุตร 

กอง
การศึกษา 

๖ 
 
 

 

จัดซื้อวัสดุการเรียนการ
สอน ศพด. 

เพื่อให๎มีสื่อการเรียน
การสอน 

เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านการเรียนรู๎
เพิ่มขึ้น 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของเด็ก
มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น 

เด็กมีพัฒนาการ
ด๎านการเรียนรู๎
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

๑.๒  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   : งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนันทนาการ    

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนวันส าคัญทาง
ศาสนา 

เพื่อให๎ประชาชนสนใจ
และอนุรักษส์ํงเสริมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

ประชาชนสนใจ
และอนุรักษ์
สํงเสริมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน
สนใจและ
อนุรักษ์สํงเสริม
วันส าคัญทาง
ศาสนา 

ประชาชนสนใจ
และอนุรักษ์
สํงเสริมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

กอง
การศึกษา 

 

๒ โครงการกีฬาต๎านยาเสพ
ติด (โจดหนองแกเกมส์) 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนสนใจการ
เลํนกีฬา 

ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชนท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬาและ
ออกก าลังกาย 

กอง
การศึกษา 

๓ กํอสร๎างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ม.9 บ๎าน
สวําง 

เพิ่อให๎ประชาชนหัน
มาสนใจการออกก าลัง
กายเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสนใจ
การเลํนกีฬา
และออกก าลัง
กาย 

- - 417,450 - - ประชาชนหัน
มาสนใจการ
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนหันมา
สนใจการออก
ก าลังกายเพิ่มขึ้น 

กองชําง 
 

๔ โครงการจดักิจกรรม
ประเพณีและวัฒนธรรม
ท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ประชาชนสนใจ
และอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

ประชาชนสนใจ
และอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
สนใจและ
อนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท๎องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ประชาชนสนใจ
และอนุรักษ์
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท๎องถิ่น
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา 

37 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

๑.๓  แผนงานสาธารณสุข  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ สํงเสริมศูนยส์าธารณสุข
มูลฐานชุมชน (ศสมช) ม.
๑-14 

เพื่อเป็นการสนบัสนุน
ศูนย์สาธารณสุขมลู
ฐานชุมชน 

ประชาชนท่ี
ได๎รับบริการด๎าน
สาธารณสุข 

- 140,000 140,000 140,000 140,000 ประชาชนท่ี
ได๎รับบริการ 

ประชาชนท่ีได๎รบั
บริการดา๎น
สาธารณสุข 

ส านักปลดั 

๒ รณรงค์ตํอต๎านโรคตดิตํอ 
ไข๎เลือดออก 

เพื่อปูองกันการแพรํ
ระบาดของโรคติดตํอ 

การแพรํระบาด
ของโรคติดตํอ
ลดลง 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 การแพรํ
ระบาดของ
โรคตดิตํอลดลง 

การแพรํระบาด
ของโรคติดตํอ
ลดลง 

ส านักปลดั 
 

๓ โครงการบริการหนํวยกู๎
ชีพ 

เพื่อชํวยเหลือผู๎ฉุกเฉิน
ได๎รับการรักษาได๎
ทันเวลา 

อัตราการ
เสียชีวิตของ
ผู๎ปุวยลดลง 

 ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ อัตราการ
เสียชีวิตของ
ผู๎ปุวยลดลง 

อัตราการเสียชีวิต
ของผู๎ปุวยลดลง 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่ ๓ ด้านการพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑  ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 

๑.๔  แผนงานสังคมสงเคราะห์  : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ จัดหาเครื่องนุํงหํมต๎านภยั
หนาว 

เพื่อชํวยเหลือประชาน
ที่ขาดแคลน
เครื่องนุํงหํมกันหนาว 

ประชานท่ีขาด
แคลน
เครื่องนุํงหํมกัน
หนาว ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชานท่ีขาด
แคลน
เครื่องนุํงหํมกัน
หนาวลดลง 

ประชานท่ีขาด
แคลนเครื่องนุํงหํม
กันหนาว ได๎รับการ
ชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 

๒ โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภยัทางธรรมชาต ิ

เพื่อชํวยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบภัย
ทางธรรมชาต ิ

ประชาชนท่ี
ประสบภัยทาง
ธรรมชาตไิดร๎ับ
การชํวยเหลือ 

- ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ี
ประสบภัยทาง
ธรรมชาตไิดร๎ับ
การชํวยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบภัยทาง
ธรรมชาตไิดร๎ับการ
ชํวยเหลือ 

ส านักปลดั 
 

๓ กิจกรรมวันผู๎สูงอาย ุ เพื่อให๎ผู๎สูงอายไุด๎ท า
กิจกรรมกับลูกหลาน
ในชุมชน 

เกิด
ความสัมพันธ์ที่
ในครอบครัว
และชุมชน 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู๎สูงอายุท่ีเข๎า
รํวมกิจกรรม 

เกิดความสัมพันธ์ที่
ในครอบครัวและ
ชุมชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๑  แผนงานรักษาความสงบภายใน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัรักษาความสงบภายใน  

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก 
อปพร.และฝึกอบรม
สมาชิก อปพร.จัดตั้งใหม ํ

เพื่อให๎เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร.มีความพร๎อมใน
การปฏิบัตหิน๎าท่ี 

เจ๎าหน๎าท่ี อปพร - 100,000 100,000 100,000 100,000 เจ๎าหน๎าท่ี อป
พร.มีความ
พร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

เจ๎าหน๎าท่ี อปพร.มี
ความพร๎อมในการ
ปฏิบัติหน๎าท่ี 

ส านักปลดั 

๒ โครงการจดัการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนเป็น
รากฐาน 

เพื่อปูองกันและลด
การสญูเสยีอัน
เนื่องจากการเกิดภัย
พิบัติตํางๆ 

ประชาชนเกิด
ความพร๎อมใน
การรับมืออัน
เนื่องจากการ
เกิดภัยพิบตัิ
ตํางๆ 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 ลดการสูญเสยี
อันเนื่องจาก
การเกิดภัย
พิบัติตํางๆ 

ลดการสูญเสยีอัน
เนื่องจากการเกิด
ภัยพิบัติตํางๆ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนกรรมการ
หมูํบ๎านเพื่อใช๎ในการ
ปูองกันและลดอุบตัิเหต ุ

เพื่อปูองกันและลด
อุบัติเหตุและการณไมํ
สงบในชํวงเทศกาล 

สนับสนุน
งบประมาณ
คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 การลดลงของ
อุบัติเหตุและ
การณไมสํงบ
ในชํวงเทศกาล 

การลดลงของ
อุบัติเหตุและการณ
ไมํสงบในชํวง
เทศกาล 

ส านักปลดั 

๒ ตั้งจุดตรวจในชํวงเทศกาล
สงกรานต์และปีใหม ํ

เพื่อปูองกันและลดลง
ของอุบัติเหตุในชํวง
เทศกาล 

ตั้งจุดให๎บริการผู๎
สัญจรทางถนน
ในชํวงเทศกาล 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 การลดลงของ
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาล 

การลดลงของ
อุบัติเหตุในชํวง
เทศกาล 

ส านักปลดั 

๓ โครงการตั้งจุดตรวจดําน
ตรวจยาเสพตดิ ต าบลโจด
หนองแก 

เพื่อปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่

ตั้งดํานตรวจยา
เสพติด 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 การลดลงของ
ปัญหายาเสพ
ติดในพื้นที ่

การลดลงของ
ปัญหายาเสพตดิใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 

๔ จัดเก็บข๎อมลู จปฐ. เพื่อให๎มีความถูกต๎อง
ของข๎อมูลพื้นฐาน
ชุมชน 

จัดเก็บข๎อมลู 
จปฐ. ครบทุก
ทุกด๎าน 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความถูก  ต๎อง
ของข๎อมูล
พื้นฐานชุมชน 

มีข๎อมูลพื้นฐาน
ชุมชนที่ถูกต๎อง 

ส านักปลดั 
 

๕ 
 
 

สํงเสริมการจัดท าบัญชี
กองทุนและบัญชี
ครัวเรือน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎การท าบัญชี
ครัวเรือน 

สํงเสริมการ
จัดท าบัญชี
กองทุนและ
บัญชีครัวเรือน 

- 10,000 10,000 10,0000 10,000 ประชาชนมี
ความรู๎การท า
บัญชีครัวเรือน 

ประชาชนมีความรู๎
การท าบัญชี
ครัวเรือน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๒  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน   
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ กิจกรรมอาสาปูองกัน
สถาบัน 

เพื่อให๎ประชาชนในชุม
มีความสามัคค ี

จัดกิจกรรม
อาสาปูองกัน
สถาบัน 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนใน
ชุมชนเกิด
ความสามัคค ี

ประชาชนในชุมชน
เกิดความสามัคค ี

ส านักปลดั 

๗ จัดตั้งศูนย์ปองดอง 
สมานฉันท์ต าบลโจด
หนองแก 

เพื่อให๎เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

จัดตั้งศูนย์ปอง
ดอง สมานฉันท์
ต าบลโจดหนอง
แก 

- 60,000 60,000 60,000 60,000 ความสามัคคี
ในชุมชน 

เกิดความสามัคคี
ในชุมชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ ขยายเขตไฟฟูาแสงสวําง 
บ๎านชัยพลศิลป์ ม.12 

เพื่อให๎มีแสงสวํางในที่
สาธารณะและถนน
เกิดความปลดภัย
ส าหรับประชาชน 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูา/แสงสวําง 

- - 417,450 - - มีแสงสวํางในที่
สาธารณะและ
ถนนที
ประชาชนได๎ใช๎
ในเวลา
กลางคืน 

เกิดความปลอดภยั
ส าหรับประชาชน 

กองชําง 

๒ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แสงสวําง บ๎านเหมือดแอํ 
ม.8 

เพื่อให๎มีแสงสวํางในที่
สาธารณะและถนน
เกิดความปลดภัย
ส าหรับประชาชน 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูา/แสงสวําง 

- 396,000 - - - มีแสงสวํางในที่
สาธารณะและ
ถนนที
ประชาชนได๎ใช๎
ในเวลา
กลางคืน 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

กองชําง 

๓ ขยายเขตไฟฟูา บ๎าน
หนองสิม ม.11 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูา 

- 455,400 - - - ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนได๎มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๔ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แรงสูง/แสงสวําง บ๎านเตา
เหล็ก ม.5 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูา 

- - 417,450 - - ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

กองชําง 

๕ ขยายเขตไฟฟูาแสงสวําง 
บ๎านหนองแวง ม.3 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแสงสวําง 

- - - 417,450 - ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

เกิดความปลอดภยั
ส าหรับประชาชน
ในเวลากลางคืน 

กองชําง 

๖ ขยายเขตไฟฟูา บ๎านโจด
หนองแก ม.1 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตไฟฟูา - - 455,400 - - ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

เกิดความปลอดภยั
ส าหรับประชาชน
ในเวลากลางคืน 

กองชําง 

๗ 
 
 

ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แรงสูง/แสงสวําง บ๎าน
หนองหว๎า ม.4 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตไฟฟูา - - 455,400 - - ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

เกิดความปลอดภยั
ส าหรับประชาชน
ในเวลากลางคืน 

กองชําง 

 
 
 
 
 

 44 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๓  แผนงานเคหะและชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๘ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แรงสูง/แสงสวําง บ๎าน
เหมือดแอํ ม.๘ 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูา 

- - - - 417,450 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

กองชําง 

๙ ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แรงสูง/แสงสวําง บ๎านชัย
พลศิลป ์ม.๑๒ 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนมีไฟฟูาใช๎ 

ขยายเขตระบบ
ไฟฟูาแสงสวําง 

- - - - 417,450 ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟูาใช๎ 

เกิดความปลอดภยั
ส าหรับประชาชน
ในเวลากลางคืน 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ กํอสร๎างระบบประปา
หมูํบ๎าน บ๎านหนองหว๎า 
ม.4 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนได๎
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ระบบประปา
หมูํบ๎าน 

- 417,450 - - - จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนได๎มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองชําง 

๒ ยกระดับถนนดินพร๎อมลง
หินคลุก บ๎านหนองเรือ ม.
7 

เพื่อให๎ ประชาชนใน
พื้นที่ได๎มีเส๎นทาง
ขนสํงพืชผลทางการ
เกษตรได๎สะดวก 

ถนน คสล. - 455,400 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๓ กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
ชัยพลศิลป์ ม.12 

เพื่อให๎เกิดความ
สะดวกและปลอกภัย
ส าหรับประชาชน 

ถนน คสล. - 417,450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๔ ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
เหมือดแอํ ม.8 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - 396,000 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๕ 
 
 

ขยายถนน คสล. บ๎านศรี
ชมพู ม.13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. - - - 417,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๖ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หัวสะพาน ม.10 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวก 

ถนน คสล. - - - 417,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๗ ปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน
เพื่อการเกษตร บ๎านโจด
หนองแก ม.1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- 455,450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๘ กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร๎อมลงลูกรัง 
บ๎านหัวสะพาน ม.11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- 417450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๙ กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตรพร๎อมลงลูกรัง 
บ๎านศรีชมพู ม.13 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- 417450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๑๐ ปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน
เพื่อการเกษตร บ๎านวัง
ขอนพาด ม.2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - 417450 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๑ ปรับปรุงซํอมแซมถนนดิน
เพื่อการเกษตร พร๎อมลง
หินคลุก บ๎านหนองสิม ม.
11 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - 455,450 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๑๒ ยกระดับถนนดินเพื่อ
การเกษตร พร๎องลงลูกรัง 
บ๎านโจดหนองแก ม.1 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - - 455,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๑๓ กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ๎านหนอง
หว๎า ม.4 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - - 4๑๗,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๑๔ กํอสร๎างถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ๎านเตาเหล็ก 
ม.5 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - - 4๑๗,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๑๕ กํอสร๎างลาน
เอนกประสงค์ บ๎านหนอง
แกค า ม.14 

เพื่ออัตราการเสียหาย
ของผลลิตรทางเกษตร
ลดลง 

ลานคอนกรีต - - - 4๑๗,450 - อัตราการ
เสียหายของผล
ลิตรทางเกษตร
ลดลง 

ลดการเสยีหายของ
ผลลิตรทางเกษตร 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๖ ขยายถนน คสล. ภายใน
หมูํบ๎าน บ๎านวังขอนพาด 
ม.2 

เพื่อให๎ประชาชนเกิด
ความสะดวกและ
ปลอดภัยในการ
เดินทาง 

ประชาชนเกิด
ความสะดวก
และปลอดภัยใน
การเดินทาง 

- 417,450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๗ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หนองแวง ม.3 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีได๎
สัญจรไปมาได๎อยําง
สะดวกและปลอดภยั 

ถนน คสล. - 417,450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

เกิดความสะดวก
และปลอดภัยของ
ผู๎สญัจร 

กองชําง 

๑๘ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
ประดูํ ม.6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - 394,000  - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๙ ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
หนองแกค า ม.14 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - 417,450 - - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๐ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หนองแวง ม.3 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนน คสล. - - 417,450 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 
 
 

49 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๑ ขยายถนน คสล. บ๎าน
ประดูํ ม.6 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนน คสล. - - 396,000 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๒ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หนองเรือ ม.7 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนน คสล. - - 455,400 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๓ ขยายถนน คสล. บ๎าน
เหมือดแอํ ม8 

เพื่อให๎ปรนะชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - 396,000 - - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๔ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านวัง
ขอนพาด ม.2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนน คสล. - - - 417,450 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๕ กํอสร๎างถนน คสล.บ๎าน
หนองเรือ ม.7 

เพื่อให๎ประชาชน
สัญจรได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - 455,400 - ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๖ 
 

กํอสร๎างถนน คสล.บ๎านวัง
ขอนพาด ม.2 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาสะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๗ 
 

ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
หนองแวง ม.๓ (ลงยางมะ
ตอย) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๘ 
 

ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
หนองหว๎า ม.๔(ลงยางมะ
ตอย) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๙ กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
เตาเหล็ก ม.๕ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๓๐ กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
ประดูํ เส๎นม.๖ – ม.๕ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๓๑ กํอสร๎างถนนดินยกระดับ
เพื่อการเกษตร บ๎าน
หนองเรือ ม.๗ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - - - 455,400 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๓๒ ซํอมแซมถนน คสล. บ๎าน
สวําง ม.๙(ลงยางมะตอย) 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๓๓ กํอสร๎างถนน คสล. 
บ๎านหวัสะพาน เส๎น ม.
๑๐ – ม.๓ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๓๔ ปรับปรุงถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ๎านศรีชมพู 
ม.๑๓ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรและขนย๎าย
พืชผลทางการเกษตร 

ถนนดินเพื่อ
การเกษตร 

- - - - 417,450 ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
และขนย๎ายพืชผล
ทางการเกษตร 

กองชําง 

๓๕ ซํอมแซมระบบประปา
หมูํบ๎านพร๎อมวางทํอ 
บ๎านหนองแกค า ม.๑4 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนได๎
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ระบบประปา
หมูํบ๎าน 

- - - - 417,450 จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนได๎มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองชําง 

๓๖ 
 

ปรับปรุงซํอมแซมอาคาร
ส านักงานหลังเกํา 

เพื่อให๎อาคาร
ส านักงานใช๎งานได ๎

อาคาร ๑ หลัง - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู๎มาตดิตํองาน
ราชการ 

มีอาคารส านักงาน
ที่นําอยูํพร๎อม
ให๎บริการกับ
ประชาชน 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๗ การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการแข็งขัยภายใต้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๓.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพ
เกษตรกร 

เพื่อทักษะและความรู๎
ด๎านการเกษตรแกํ
ประชาชน 

จัดอบรมด๎าน
การเกษตร 

- 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี
ทักษะและ
ความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

ประชาชนมีทักษะ
และความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

ส านักปลดั 

๒ ขุดลอกล าห๎วยหนองไฮ 
บ๎านประดูํ ม.6 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห๎วย - - - 396,000 - เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๓ ขุดลอกล าห๎วยค๎อ บ๎าน
หัวสะพาน ม.10 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห๎วย - - 4๑๗,450 - - เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๔ โครงการปลูกต๎นไม๎ในท่ี
สาธารณะ 

เพื่อเพ่ิมต๎นไม๎ในท่ี
สาธารณะ 

จัดกิจกรรม
รณรงค์การปลูก
ต๎นไม ๎

- 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนต๎นไม๎
ในที่สาธารณะ 

จ านวนต๎นไม๎ในท่ี
สาธารณะ 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๗ การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการแข็งขัยภายใต้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๓.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ โครงการศึกษาดูงาน
เกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

เพื่อศึกษาเรียนรู๎
เกษตรพอเพียงตาม
แนวพระราชด าร ิ

จัดการศึกษาดู
งาน 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เพิ่มความรูเ๎กษตร
พอเพียงตามแนว
พระราชด าร ิ

ส านักปลดั 

๖ โครงการฝึกอบรมการท า
ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย ์

เพื่อลดคําใช๎จํายให๎แกํ
เกษตรกร 

จัดการอบรม - 10,000 10,000 10,000 - ลดคําใช๎จํายใน
การท าเกษตร 

ลดคําใช๎จํายในการ
ท าเกษตร 

ส านักปลดั 

๗ ฝึกอบรมให๎ความรู๎และ
แก๎ไขปัญหาดินเค็ม 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ในการแกไ๎ข
ปัญหาดินเค็ม 

จัดการอบรม - 10,000 10,000 10,000 - ลดปัญหาดิน
เค็ม 

ประชาชนมีพื้นที่
ท ากินเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๘ โครงการสํงเสริมอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อมต าบลโจด
หนองแก 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีหัน
มาสนใจสิ่งแวดล๎อม 

จัดกิจกรรม - 30,000 30,000 30,000 - จ านวน
ประชาชนท่ีหัน
มาสนใจ
สิ่งแวดล๎อม 

ประชาชน หันมา
สนใจสิ่งแวดล๎อม
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๙ สํงเสริมสนับสนุน
ผลิตภณัฑ์กลุมํอาชีพ
ชุมชนต าบลโจดหนองแก 

เพื่อให๎เกิดรายได๎ใน
ชุมชน 

สํงเสริม
สนับสนุน
ผลิตภณัฑ ์

- 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนมี
รายได๎เพิ่ม 

ประชาชนมีรายได๎
เพิ่ม 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 
 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๗ การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการแข็งขัยภายใต้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๓.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ สํงเสริมการเลีย้งสัตว์ใน
ชุมชน 

เพื่อสํงเสริมความรู๎
ให๎แกํผู๎เลีย้งสัตว ์

จัดการอบรม - 10,000 10,000 10,000 - จ านวนผู๎เลี้ยง
สัตว์ในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

จ านวนผู๎เลี้ยงสตัว์
ในชุมชนเพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๑ สํงเสริมการถํายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

เพื่อพัฒนาความรู๎ทาง
การเกษตร 

จัดการอบรม - 20,000 20,000 20,000 - ประชาชนมี
ความรู๎ทาง
การเกษตร 

ประชาชนมีความรู๎
ทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๒ โครงการเรือนเพาะช า
ต าบลโจดหนองแก 

เพื่อให๎ประชาชนมี
พันธ์พืชใช๎ในการ
เพาะปลูก 

กํอสร๎างเรือน
เพาะช า 

- 30,000 30,000 30,000 - ประชาชนท่ีมี
พันธ์พืชเพื่อ
เพราะปลูก 

ประชาชนท่ีมีพันธ์
พืชเพื่อเพราะปลูก 

ส านักปลดั 

๑๓ โครงการศูนย์การเรียนรู๎
แปลงสาธิตการเกษตร 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
ทักษะและความรู๎
เพิ่มขึ้น 

จัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู๎แปลง
สาธิตการเกษตร 

- 40,000 40,000 40,000 - เกษตรกรมี
ทักษะและ
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรมีทักษะ
และความรู๎เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

๑๔ โครงการธนาคาร
ข๎าวเปลือก 

เพื่อให๎ประชาชนมี
พันธ์ข๎าวปลูกเพื่อใช๎ใน
การเพาะปลูก 

จัดตั้งธนาคาร
ข๎าวเปลือก 

- 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี
พันธ์ข๎าวปลูก
เพื่อใช๎ในการ
เพาะปลูก 

ประชาชนมีพันธ์
ข๎าวปลูกเพื่อใช๎ใน
การเพาะปลูก 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๗ การสรา้งเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการแข็งขัยภายใต้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๓  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๓.๑  แผนงานการเกษตร  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ โครงการสนับสนุนพันธ์
พืชและพันธ์สัตว์น้ า 

เพื่อสนับสนุนพันธ์พืช
และพันธ์สตัว์น้ า 

สนับสนุนพันธ์
พืชและพันธ์สัตว์
น้ า 

- 50,000 50,000 50,000 - ประชานท่ีไดร๎ับ
การสนับสนุน
พันธ์พืชและ
พันธ์สัตว์น้ า 

ประชานท่ีไดร๎ับ
การสนับสนุน
พันธ์พืชและพันธ์
สัตว์น้ า 

ส านักปลดั 

๑๖ สํงเสริมสินค๎าการเกษตร
พื้นบ๎านในชุมชนต าบล
โจดหนองแก 

เพื่อให๎เกิดรายได๎
ภายในชุมชนต าบล
โจดหนองแก 

สํงเสริมสินค๎า
การเกษตร
พื้นบ๎านในชุมชน 

- 30,000 30,000 30,000 - เกิดรายได๎
ภายในชุมชน
ต าบลโจดหนอง
แก 

เกิดรายไดภ๎ายใน
ชุมชนต าบลโจด
หนองแก 

ส านักปลดั 

๑๗ โครงการจดัการเรียนรู๎
ทางการเกษตรชุมชน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
ความรู๎ด๎านการเกษตร 

ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

- 10,000 10,000 10,000 - ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

ประชาชนมี
ความรู๎ด๎าน
การเกษตร 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๔  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑  แผนงานเคหะ และชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ รณรงค์ก าจัดการขยะมลู
ฝอยในชุมชน 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

รณรงค์การ
ก าจัดขยะ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนขยะใน
ชุมชน 

ขยะมูลฝอยใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลดั 

๒ จัดซื้อถุงด ารองรับขยะมลู
ฝอย 

เพื่อลดจ านวนขยะใน
ชุมชน 

จัดซื้อถุงด า
รองรับขยะ 

- 90,000 90,000 90,000 90,000 จ านวนขยะใน
ชุมชน 

จ านวนขยะใน
ชุมชนลดลง 

ส านักปลดั 

๓ อุดหนุนเทศบาลเมือง
เมืองพล 

เพื่ออุดหนุนงบประ
ประมาณในการก าจัด
ขยะ 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนขยะใน
ชุมชน 

ลดจ านวนขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๔ กํอสร๎างรํองระบาย บ๎าน
เตาเหล็ก ม.5 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า 

- 417,450  - - - ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 

๕ กํอสร๎างรํองระบาย บ๎าน
สวําง ม.9 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า 

- - 417,450 - - ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 

๖ 
 

กํอสร๎างรํองระบาย บ๎าน
หนองหว๎า ม.4 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า 

- - 417,450 - - ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๔  ด้านการพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑  แผนงานเคหะ และชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๗ กํอสร๎างรํองระบาย บ๎าน
ชัยพลศิลป์ ม.12 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

กํอสร๎างรํอง
ระบายน้ า 

- - - 417,450 - ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 

๘ วางทํอระบายน้ า บ๎านศรี
ชมพู ม.13 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

วางทํอระบาย
น้ า 

- - 417,450 - - ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 

๙ 
 

สนับสนุนจดัตั้งธนาคาร
ขยะมูลฝอย 

เพื่อลดปัญหาขยะใน
ชุมชน 

จัดตั้งธนาคาร
ขยะ 

- 10,000 10,000 10,000 - จ านวนขยะใน
ชุมชน 

ลดจ านวนขยะใน
ชุมชน 

ส านักปลดั 

๑๐ 
 

รณรงค์สร๎างจติส านึกใน
การก าจัดน้ าเสียในชุมชน 

เพื่อรณรงค์สร๎าง
จิตส านึกในการก าจัด
น้ าเสียในชุมชน 

รณรงค์การ
ก าจัดน้ าเสียใน
ชุมชน 

- 10,000 10,000 10,000 - น้ าเสียในชุมชน ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

ส านักลดั 

๑๑ 
 

วางทํอระบายน้ า พร๎อม
บํอพัก บ๎านโจดหนองแก 
ม.1 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

วางทํอระบาย
น้ า 

- - - - 417,450 ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 

๑๒ 
 

วางทํอระบายน้ า พร๎อม
บํอพัก บ๎านหนองสิม    
ม.๑1 

เพื่อลดปัญหาน้ าเสีย
ในชุมชน 

วางทํอระบาย
น้ า 

- - - - 417,450 ปัญหาน้ าเสีย
ลดลง 

ลดปัญหาน้ าเสียใน
ชุมชน 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนท่ีท าการปกครอง
อ าเภอพล 

เพื่อผลส าเร็จของงาน
และการบูรณาการ
รํวมกัน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๒ อุดหนุนศูนย์เอดส์ อ าเภอ
พล 

เพื่อผลส าเร็จของงาน อุดหนุน
งบประมาณ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๓ อุดหนุนคณะกรรมการ
หมูํบ๎าน 

เพื่อผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๔ สนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ เพื่อผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ อุดหนุน ศตส.จังหวัด เพื่อผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๖ อุดหนุนการจัดท าแผน
ปูองกันฯ ของ อปท.และ
อ าเภอ 

เพื่อผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๗ อุหนุนกาชาด อ าเภอพล เพื่อผลส าเร็จตาม
เปูาหมาย 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 1๕,000 1๕,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๘ ฝึกอบรมทบทวนการ
จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อให๎มีข๎อมูลเพื่อ
แก๎ไขปัญหาไดต๎รง
ตามความต๎องการของ
ประชาชน 

ประชาคมการ
จัดท าแผน 

- 40,000 40,000 40,000 40,000 มีข๎อมูลเพื่อ
แก๎ไขปัญหาได๎
ตรงตามความ
ต๎องการของ
ประชาชน 

มีข๎อมูลเพื่อแก๎ไข
ปัญหาได๎ตรงตาม
ความต๎องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๙ อุดหนุน องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 

เพื่อผลส าเร็จสูงสุด
ของงาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๑๐ อุดหนุน ศตส.พล เพื่อผลส าเร็จสูงสุด
ของงาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 20,000 20,000 20,000 - ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๑๑ โครงการศึกษาดูงาน เพื่อเพ่ิมองค์ความรู๎
และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

จัดศึกษาดูงาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างานของ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ส านักปลดั 

๑๒ ปรับปรุงระบบเสียงตาม
สาย บ๎านหนองสมิ ม.11 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสารได๎ทั่วถึง 

ปรับปรุงระบบ
เสียงตามสาย 

- - - 455,450 - ประชาชน
ได๎รับขําวสาร
ได๎ทั่วถึง 

ประชาชนไดร๎ับ
ขําวสารได๎ทั่วถึง 

กองชําง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๓ โครงการอบรมกฎหมาย
ในชีวิตประจ าวัน 

เพื่อให๎ประชาชนท่ีมี
ความรู๎ด๎านกฎหมาย 

จัดการอบรม - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนท่ีมี
ความรู๎
กฎหมาย 

ประชาชนมีความรู๎
กฎหมาย 

ส านักปลดั 

๑๔ จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจ า
หมูํบ๎าน 

เพื่อให๎ประชาชนไดร๎ับ
รู๎ขําวสาร 

จัดซื้อ
หนังสือพิมพ์ 

- 80,000 80,000 80,000 80,000 ประชาชนท่ี
ได๎รับรู๎ขําวสาร 

ประชาชนไดร๎ับรู๎
ขําวสาร 

ส านักปลดั 

๑๕ จัดหาธงชาติให๎กับ
ประชาชน 

เพื่อให๎ประชาชนได๎ใช๎
เพื่องานพิธ ี

แจกจํายธงชาต ิ - 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชน ประชาชนได๎ใช๎เพื่อ
งานพิธ ี

ส านักปลดั 

๑๖ โครงการ อบต.สัญจร เพื่อลงพ้ืนทีรับข๎อมูล
ความต๎องการพัฒนา
ของประชาชน 

ลงพื้นที ่ - 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนที
รํวมโครงการ 

ได๎ขอมลูความ
ต๎องการพัฒนาของ
ประชาชน 

กองชําง 

๑๗ 
 

อุดหนุน สภ.พล เพื่อผลส าเร็จของการ
ท างาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 80,000 80,000 80,000 - ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน งบกลาง 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๘ อุดหนุนไฟฟูา พล เพื่อผลส าเร็จสูงสุด
ของงาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 40,000 40,000 40,000 - ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๑๙ อุดหนุน โรงพยาบาลพล เพื่อผลส าเร็จสูงสุด
ของงาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 20,000 20,000 20,000 - ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๒๐ อุดหนุน รพ.สต.โจดหนอง
แก 

เพื่อผลส าเร็จสูงสุด
ของงาน 

อุดหนุน
งบประมาณ 

- 20,000 20,000 20,000 - ความส าเร็จ
ของการท างาน
เพื่อตอบสนอง
นโยบาย 

ความส าเร็จของ
การท างานเพื่อ
ตอบสนองนโยบาย 

ส านักปลดั 

๒๑ จัดอบรมที่หนํวยงานอ่ืน
จัดขึ้น 

เพื่อให๎บุคลากรมี
ประสบการณ์เพิ่มใน
การปฏิบัติงาน 

จัดอบรม - 290,000 290,000 290,000 - บุคลากรมี
ประสบการณ์
เพิ่มในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรมี
ประสบการณ์เพิ่ม
ในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๒  แผนงานบริหารงานคลัง  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ บรหิารงานคลัง 
 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุงแผนที่
ภาษี 

เพื่อให๎เกิดความ
ถูกต๎องและเกิด
ความส าเร็จในการ
จัดเก็บภาษตีาม
เปูาหมาย 

แผนที่ภาษีท่ีมี
ความถูกต๎อง 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ความส าเร็จใน
การจัดเก็บ
ภาษีตาม
เปูาหมาย 

ความส าเร็จในการ
จัดเก็บภาษตีาม
เปูาหมาย 

กองคลัง 

๒ 
 
 

ประชาสมัพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

เพื่อให๎เกิดความส าเร็จ
ในการจัดเก็บภาษีตาม
เปูาหมาย 

จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี

- 30,000 30,000 30,000 30,000 ความส าเร็จใน
การจัดเก็บ
ภาษีตาม
เปูาหมาย 

ประชาสมัพันธ์การ
จัดเก็บภาษ ี

กองคลัง 
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แบบ ผ. ๐๒ 



 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕  การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๕  ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 

๕.๓  แผนงานบริหารงานทั่วไป  :   
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ จัดซื้อครภุัณฑส์ านักงาน
และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให๎เกิดความส าเร็จ
และประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานเพื่อ
บริการประชาชน 

เกิดความส าเร็จ
และประสิทธภิาพ
ของการปฏบิัติงาน
เพื่อบริการ
ประชาชน 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ความส าเร็จและ
ประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงาน
เพื่อบริการ
ประชาชน 

จัดซื้อครภุัณฑ์
ส านักงานและวสัดุ
อุปกรณ ์

กองคลัง 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

65 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑ ขุดลอกล าห๎วยต าแย บ๎าน
วังขอนพาด ม.๒ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห๎วย 
  ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๒ กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าล า
ห๎วยมํวง บ๎านหนองแวง 
ม.๓ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า 
 ๑  แหํง  

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๓ กํอสร๎างระบบประปา
ขนาดใหญํ บ๎านหนอง
หว๎า ม.๔ 
 

เพื่อให๎ทุกครัวเรือนได๎
มีน้ าเพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ระบบประปา
หมูํบ๎าน 

- - ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ ๒,๙๐๐,๐๐๐ จ านวน
ครัวเรือนท่ีมีน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

ทุกครัวเรือนใน
ชุมชนได๎มีน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 

กองชําง 

๔ กํอสร๎างถนน คสล.เชื่อม
ระหวํางต าบล บ๎านหนอง
หว๎า ม.๔ – ต.เกําง้ิว 
 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. - - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 

66 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๕ กํอสร๎างถนน คสล. บ๎าน
เตาเหล็ก ม.๕ เชื่อมถนน
สายต าแย –หนองสิม 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 5 ม. ยาว 
๓๕๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๖ กํอสร๎างถนน คสล. เช่ือม
ระหวํางบ๎านเตาเหล็ก-
ประดู-ํหัวคู 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 5 ม. ยาว 
๙๐๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๗ กํอสร๎างถนน คสล. เช่ือม
ระหวํางบ๎านเตาเหล็ก-
บ๎านวังขอนพาด 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน คสล. 
กว๎าง 5 ม. ยาว 
๙๕๐ ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๘ ขุดลอกล าห๎วยหนองไฮ 
บ๎านประดูํ ม.๖ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ขุดลอกล าห๎วย 
  ๑ สาย 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๙ 
 
 

กํอสร๎างสะพานข๎ามล า
ห๎วยแอก บ๎านหนองเรือ 
ม.๗ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

สะพานข๎ามล า
ห๎วย 

- - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 

67 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๐ กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าล า
ห๎วยแอก บ๎านหนองเรือ 
ม.๗ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า 
 ๑  แหํง  

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๑ กํอสร๎างถนน ลาดยางมะ
ตอย บ๎านสวําง ม.๙ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎น 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๒ กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าล า
ห๎วยอีโซ บ๎านเหมือดแอํ 
ม.๘ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า 
 ๑  แหํง  

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๓ กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าล า
ห๎วยค๎อ บ๎านหัวสะพาน 
ม.๑๐ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า 
 ๑  แหํง  

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๔ ซํอมสร๎างถนนลาดยางมะ
ตอยเส๎น บ๎านหนองโจด
หนองแก- บ๎านต าแย  
ต.โสกนกเต็น 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎น 

- - ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

68 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๑๕ กํอสร๎างฝายกักเก็บน้ าล า
ห๎วยคลองแฮดตอนลําง 
บ๎านศรีชมพู ม.๑๓ 

เพื่อให๎เกษตรกรมี
แหลํงน้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

ฝายกักเก็บน้ า 
 ๑  แหํง  

- - ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ เกษตรกรมี
แหลํงน้ าเพื่อ
ท าการเกษตร
อยํางเพียงพอ 

เกษตรกรมีแหลํง
น้ าส าหรับท า
การเกษตรอยําง
เพียงพอ 

กองชําง 

๑๖ กํอสร๎างบล็อกคอนเวดิ 
ล าห๎วยโจด ตอนกลาง 
บ๎านศรีชมพู ม.๑๓  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

บล็อกคอนเวิด 
๑ ตัว 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๗ ซํอมแซมถนนดินเพื่อ
การเกษตร บ๎านหนองแก
ค า ม.๑๔ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนน ๑ เส๎น - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๘ 
 

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรตี
โดยลงยางมะตอย เชื่อม
ระหวํางอ าเภอ บ๎าน
หนองเรือ ถึง บ๎านหนอง
แวง 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎น 

- - ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๑๙ 
 
 

ซํอมแซมถนนลาดยาง ม.
๑,๑๐,๑๔ – ม.๗ ต.โสก
นกเต็น  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎น 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

 

69 

แบบ ผ. ๐๒/๑ 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑  การพัฒนาเศรษฐกจิให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข็งขัน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ที่  ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ ที่  ๒  ด้านการพัฒนาชุมชนและเมืองให้น่าอยู่ 

๒.๔  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  :  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิด 

ชอบหลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

๒๐ กํอสร๎างถนน คสล.เส๎น 
บ๎านหนองหว๎าม.๔ -บ๎าน
หนองแวง ม.๓ 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนคสล. กว๎าง 
๓-๔ ม.ยาว ๑๒ 
กม. 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 

๒๑ กํอสร๎างถนนลาดยาง
เชื่อมระหวํางต าบล บ๎าน
หนองสิม ม.๑๑ – บ๎าน
ปุาเปูา ม.๒ ต.โสกนกเต็น  

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎น กว๎าง ๖ ม. 
ยาว ๕.๘๐๐ 
กม. 

- - ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

มีถนนท่ีได๎
มาตรฐานลดการ
เกิดอุบัติเหต ุ

กองชําง 

๒๒ กํอสร๎างถนนลาดยาง
เชื่อมระหวํางต าบล บ๎าน
หนองแวง ม.๓ – บ๎าน
หนองเรือ ม.๗   

เพื่อให๎ประชาชนได๎
สัญจรไปมาได๎สะดวก 

ถนนลาดยาง ๑ 
เส๎นกว๎าง ๖ ม. 
ยาว ๕.๘๐๐ 
กม. 

- - ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ประชาชนท่ี
สัญจรไปมา 

ประชาชนไดส๎ัญจร
ไปมาไดส๎ะดวก 

กองชําง 
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