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                                                                                                              รายละเอยีดโครงการพฒันา 

แผนพฒันาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ.2561-2564)  

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

���3 

(บาท) 

���4 

(บาท) 

1 ก่อสร้าง ถนน คสล. บา้นบวัคอ้  ม.�      

จาก ถนนลาดยางดอนหวา่น -หนองจิก     

– ถึงฝายหินลาด ยาวตลอดสาย 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว  �00  ม. 

 
400,000 ���,��� ���,��� 

 

���,��� 

 

ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

2 ไฟฟ้าส่องสวา่งแบบเสาสูงบริเวณสี�แยก

วดับา้นบวัคอ้และทางแยกถนนวาปีฯ-

มหาสารคาม (ปากทางเขา้ บ.หนองคูณ) 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่ง

เพียงพอ  

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

3 ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมี�  ม.�       

สายทิศตะวนัออกโรงเรียนบา้นโนนมี�   

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

4 ก่อสร้างถนน คสล. บ.โนนมี�  ม.�       

สายจากบา้นเลขที� ���-ถึงบา้นเลขที� ���  
เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว �� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

5 ก่อสร้างหอถงัสูงระบบประปาหมู่บา้น 

บ.โคก ม.� พร้อมถงับรรจุนํ� า          

จาํนวน � ถงั 

เพื�อใหป้ระชาชนมีนํ� า

อุปโภค บริโภค 

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าอุปโภค 

บริโภคทั�วถึง 

กองช่าง 

 

ผ.01 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

���3 

(บาท) 

���4 

(บาท) 

6 ก่อสร้างรางระบายนํ� า ภายในหมูบ่า้น   

บา้นโคก หมู่ � 

เพื�อแกปั้ญหานํ� าท่วมขงั

ในชุมชน  

ตามแบบ อบต. กาํหนด 

ยาว ��� ม. 
���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 

7 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นหนองบวั ม.� 

จากบา้นพอ่บุญเคน กาสงัข ์– ถึงบา้นนาง

ทิพย ์มะเต 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

8 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายในหมูบ่า้น 

บา้นหนองบวั หมู่ �  

เพื�อแกปั้ญหานํ� าท่วมขงั

ในชุมชน  

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีระบบระบาย

นํ� าที�สะดวก  
กองช่าง 

9 ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคอ้  ม.�       

สายจากบา้นเลขที� ��- ถึงบา้นเลขที� ��  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

10 ก่อสร้างถนน คสล. บ.หนองคอ้  ม.�       

สายจากบา้นเลขที� ��- ถึงบา้นเลขที� ��� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาว �� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

11  ก่อสร้างถนนคสล.  บา้นนํ� าจั�น     หมู่  �  

จากสี�แยกวดับา้นนํ� าจั�น – บา้นบวัคอ้  
เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง �.� ม. ยาว ��� ม. 500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนคสล.  บา้นนํ� าจั�น     หมู่  �  

สายทิศเหนือหมูบ่า้น – ถึงสะพาน  
เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

13 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า     บา้นหนองคูณ    หมู ่� 

จากหมู่บา้น – ถึงป่าชา้พร้อมไฟฟ้าส่องสวา่ง 
เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่งทั�วถึง

เพียงพอ  

ยาวตลอดสาย ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

���3 

(บาท) 

���4 

(บาท) 

��   ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า     บา้นหนองคูณ    

หมู่�จากบา้นเลขที���- ไปถึงโคกหินลาด 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่งทั�วถึง

เพียงพอ  

ระยะทาง �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง  กองช่าง 

15 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าภายในหมู่บา้น 

บา้นสวนออ้ย  หมู่�   

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่งทั�วถึง

เพียงพอ  

ตามแบบ  อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง  กองช่าง 

16 โครงการขยายท่อระบบประปาภายใน

หมู่บา้น บา้นสวนออ้ย หมู่ � 

เพื�อแกปั้ญหานํ� าท่วมขงั

ในชุมชน 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด  ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีนํ� าอุปโภค 

บริโภคทั�วถึง 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างรางระบายนํ� า บา้นโคก หมู่ � 

จากหนา้วดับา้นโคก-หนา้ รพสต.-หนา้ 

ศูนย ์กศน.-ถึงหนา้ตลาดนดัชุมชน 

เพื�อแกปั้ญหานํ� าท่วมขงั

ในชุมชน  

ตามแบบ  อบต.กาํหนด  ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีระบบระบาย

นํ� าที�สะดวก  

กองช่าง 

 

18 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.  บา้นโคก     

หมู่  �  จากสหกรณ์ร้านคา้ ม.�  – ยาวไป

ตามถนนดา้นทิศตะวนัออกหมู่บา้น  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� 

 

ก่อสร้างถนน คสล. บา้นบวัคอ้ ม.��  

สายหลงั รพสต. –ถึงหลงัที�ทาํการ อบต. 

บวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย  ���,��� ���,��� ���,���  ���,���  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

 



 

- 4 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�าติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

���3 

(บาท) 

2564 

(บาท) 

20 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นบวัคอ้ ม.�    

สายขา้งวดัดา้นทิศตะวนัตก –  ไปบา้น

หนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมืองมหาสารคาม  

เพื�อใหมี้เสน้ทาง

คมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  
กองช่าง  

21 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายในหมูบ่า้น 

บา้นโนนมี�  ม. �  

เพื�อแกปั้ญหานํ� าท่วมขงั

ในชุมชน 

 ยาว 300  ม. 

 
300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีระบบระบาย

นํ� าที�สะดวก 

กองช่าง 

22 ขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงเพื�อการเกษตร    

บ.โนนมี�  ม.�  ถนนโนนมี�  - ไปบา้นภูดิน 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่ง

เพียงพอ 

  ยาว  1,000  ม. 

 
300,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

23 ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นโคก ม. �    

จากถนนลาดยางบา้นโคก โนนมี�  –  ถึง 

บา้นสวนออ้ย 

เพื�อใหมี้เสน้ทาง

คมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว �,�00 ม. 

 
300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�ารอบหมูบ่า้น     

บา้นโคก  หมู ่� 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าทั�วถึง ยาว  �00 ม. 

 
300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

25 ขดุเจาะบ่อบาดาลภายในหมูบ่า้น       

หนองบวั หมู่ � 

เพื�อใหมี้นํ� าอปุโภค

บริโภค 

จาํนวน � บ่อ 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

���3 

(บาท) 

���4 

(บาท) 

26 ก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บา้น

หนองบวั หมู่ � 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

ยาว ��� ม.                     

ตามแบบ อบต.บวัคอ้ 
���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนน หินคลุก บา้นหนองคอ้ ม.� 

สายบา้นหนองคอ้ –บา้นโคกไร่ใหญ่ เลข 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง 5  ม.ยาว �,���ม. 

 
300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

28 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า  บา้นหนองคอ้   

หมู่  �    จากหมู่บา้น –ถึงวดัป่า 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าทั�วถึง  ยาว  700  ม. 

 
400,00� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนคสล.  บา้นนํ� าจั�น     หมู่  �  

จากสี�แยกวดับา้นนํ� าจั�น – บา้นบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง�.�� ม.ยาว  ���  ม. 

 
200,00� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนํ� าจั�น หมู่ที� � 

สายทิศเหนือบา้น – สะพาน 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าส่องสวา่ง

อยา่งเพียงพอ 

กวา้ง � ม.  ยาว ���  ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

 กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นหนองคูณ       

หมู่  �   สายบา้นหนองคูณ – เหล่านาด

เลข 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  �  ม.  ยาว  ���  ม. 

 
200,00� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นหนองคูณ ม. � 

สายบา้นหนองคูณ –ถึงบา้นโนนทอง

บานโนนทองฟาร์มววัที�  �� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  4  ม. ยาว  ���  ม. 

 
400,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

 



 

- 6 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

33 ก่อสร้างถนน คสล. บา้น สวนออ้ย  หมู่ �

สายตะวนัตกหมู่บา้นสายตะวนั8,บา้  �� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. 

 
300,000 300,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

34 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า ภายในหมูบ่า้น 

บา้นสวนออ้ยหมู่ � 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่ง

เพียงพอ 

 ยาว �,000  ม.               

(ยาวตลอดสาย) 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

35 ขยายเขตไฟฟ้า แรงตํ�า  บา้นโคก   ม.�

ตามถนนภายในเขตหมูบ่า้นบา้นโคก  

หมู่ � ถึงวดัป่า� 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่ง

เพียงพอ  

 ยาว  3,000  ม. 

 
300,000 300,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง  กองช่าง 

36 ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโคก  ม. �      

สายหลงัวดับา้นโคกยาวตลอดสายยห 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที� คงทน ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย 

 
200,000 200,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

37 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า บา้นบวัคอ้ ม.�� 

ตามถนนสายรอบป่าชา้ – ไปบา้นนํ� าจั�น 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าทั�วถึง   ยาว ��� ม. 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

38 ปรับปรุงถนนดิน บา้นบวัคอ้ ม.� เสน้

รอบหมูบ่า้น(สายหนองโน) จากศาลา

กลางบา้น – ถึงถนนลาดยางสายดอน

หวา่น หนองจิก 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

 



 

- 7 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�าติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

39 ก่อสร้างถนนดินบา้นบวัคอ้ ม. �         

สายบา้นบวัคอ้ – หนองอึ�งพ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง �  ม. ยาว  ���  ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

40 โครงการขดุลอกลาํหว้ยเครือซูด         

บา้นบวัคอ้  ม. � พร้อมปรับปรุงฝั�งลาํ

หว้ยเป็นถนน 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ยาว �,�00  ม. 

 
���,��� 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

41 โครงการประปาเพื�อการเกษตร          

บา้นบวัคอ้ ม. � 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร  ยาว �00  ม. 200,000 200,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

42 ติดตั�งกลอ้งวงจรปิด  CC TV ภายใน

หมู่บา้น บวัคอ้ ม. �23 

เพื�อใหมี้กลอ้งวงจรปิด จาํนวน � จุด 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

43 ปรับภูมิทศัน์ดอนปู่ ตา บา้นบวัคอ้ ม.��

บา้ฝายวงัโพน  

เพื�อใหมี้ธรรมชาติที�

สมบูรณ์ 

ตามแบบ อบต. กาํหนด 

 
100,000 100,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ในเขต

ตาํบลบวัคอ้านหนองคอ้  -  ฝายวงัโพน  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  4 ม. ยาว  300  ม ���,��� 200,��� 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นโนนมี�  ม.�     

สายตะวนัออกโรงเรียนบา้นโนนมี�สาง

คอ้  -  ฝายวงัโพน  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง �  ม. ยาว  ��0  ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

 



 

- 8 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�า  และแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

46 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นโนนมี�     ม.�                  

สายโนนมี�  – หนองหิน 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม.  ยาว  ���  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนคสล.บา้นโนนมี�   ม.�     

จากบา้นเลขที� ��� –บา้นเลขที� ��� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  3  ม.  ยาว  0  ม. 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

48 โครงการขดุลอกฝายประชาอาสา ลาํหว้ย

เครือซูด พร้อมทาํถนนลงหินคลกุ /ลูกรัง 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร  

กวา้ง � ม.  ยาว  �,��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง  

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหลก็   

ภายในเขตตาํบลบวัคอ้อจาก ��-  สุดซอย 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  3  ม. ยาว  �,�0�  ม. 

 
���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

50 ก่อสร้างถนน หินคลุก  หมู ่ 2 

สายโนนมี�   -  หนองหิน 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  �  ม.  ยาว �,��0  ม. ���,��� 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

51 ก่อสร้างถนน หินคลุก  หมู ่ 2 

สายโนนมี�– ภูดิน 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  �  ม. ยาว  3,000  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 
กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนน หินคลุก  หมู ่ 2 

จากทุ่งนานางสุนีย ์– ทุ่งนานายอารีย ์

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง �  ม.  ยาว  �,�00  ม. 

 
250,000 250,000 250,000 250,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนลงหินคลุก  หมู ่ 2 

จากนา พอ่ทองปอน สายโนนมี�  ภูดิน 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  5 ม.  ยาว  1,000  ม. 200,000 200,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

 



 

- 9 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

54 โครงการกาํจดัขยะ                           

บริเวณป่าโคกหินลาด บา้นโนนมี� ม. � 

เพื�อใหมี้สิ�งแวดลอ้มที�

สะอาด 

ตามโครงการ 

 
100,000 100,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีสุขภาพดี กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้างที�ทิ�งขยะ อบต.บวัคอ้ เพื�อใหมี้ที�ทิ�งขยะ ตามโครงการ 

 
400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนสะดวก กองช่าง 

37 ก่อสร้างถนนลงหินลูกรัง  ภายในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  4  ม.  ยาว  4,00�  ม. 

 
200,��� 200,000 200,��� 200,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายใน หมูบ่า้น

โนนมี�   หมู่  � 

เพื�อใหมี้รางระบายนํ� า ยาว  30�  ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนสะดวก กองช่าง 

39 ก่อสร้างหอประปา ถงัสูงระบบประปา 

หมู่บา้น  บา้นโคก  ม. �                       

พร้อมถงับรรจุนํ� า  � ถงั 

เพื�อใหมี้ระบบประปา

ทั�วถึง 

ยาว  ���ม. 

 
400,000 400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีนํ� าประปา

ทั�วถึง 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างถนนดิน  ภายในเขตตาํบลบวัคอ้ 

 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก   

กวา้ง  4  ม.  ยาว  4,000ม. 120,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

41  ก่อสร้างถนนคสล. บา้นโคก   หมู่  � 

จากหนองขาว – ถึง หนองคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง  5  ม.  ยาว  300   ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

42 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นโคก  หมู่  � 

ระหวา่งถนนโคก โนนมี�  –                      

ลาํหว้ยเครือซูด 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง  �  ม.  ยาว  ��0  ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

43 ก่อสร้างถนนหินคลุกบา้นโคก  หมู่ � 

จากหมู่บา้น – นางอ่อนสี  หาญคาํภา 

 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก   

กวา้ง  � ม.  ยาว �,���  ม. 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นโคก ม.�   เสน้

ใหม่ (สายหนองใหญ่) – ถึงนานางนารี 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง  4ม.  ยาว  1,000  ม. 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายในหมูบ่า้น 

บา้นโคก หมู่ � 

เพื�อใหมี้ระบบระบายนํ� า

เสีย 

  ยาว  �00  ม. 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง 

46 ก่อสร้างฝายชะลอนํ� าลาํหว้ยเครือซูด 

บา้นโคก ม.�     จาํนวน � จุด 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต. กาํหนด 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

47 ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นโคก  หมู่  3  

จากวดัป่าบา้นโคก – ไปโคกหินลาด 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง  5  ม.  ยาว  2,00�  ม. 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนลงหินคลุกภายใน           

เขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม 

ที�สะดวก   

กวา้ง  5   ม.  ยาว  1,520  ม. 

 
400,��� 400,000 ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

49 ติดตั�งกลอ้งวงจรปิด บา้นโคก  หมู่  � 

จาํนวน �  จุด 

เพื�อใหมี้กลอ้งวงจรปิด จาํนวน � จุด 

 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีความ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

�� ก่อสร้างถนน คสล.บา้นโคก ม.�        

จากถนน คสล.เดิม(ซอยฮอ้ยกลา้)  – ถึง

ถนนลาดยาง บ.โคกโนนมี� 

เพื�อใหเ้สน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว � ม. ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�าติดตั�งกล้องวงจรปิด   พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

51 โครงการประปาเพื�อการเกษตร          

บา้นโคก  หมู่ �    

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร   ยาว  70�  ม. 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

52 ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายชะลอนํ� าลาํหว้ย

เครือซูดตลอดสาย 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบ อบต.กาํหนด 

 
100,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง  

53 โครงการชลประทานระบบท่อ       

ภายในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบ อบต.กาํหนด 

 
500,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง  

54 โครงการขดุลอกหนองคอ้                

พร้อมปรับภูมิทศัน ์

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต.กาํหนด 

 
100,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง  

55 ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บา้น บา้น

หนองบวั  หมู่ � 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  5  ม.  ยาว  300  ม. 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

56 ก่อสร้างรางระบายนํ� า ภายในหมูบ่า้น 

บา้นหนองบวั  หมู่  � 

เพื�อใหมี้รางระบายนํ� า   ยาว  �00  ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก  กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

57 โครงการวางท่อระบบประปาหมูบ่า้น 

บา้น หนองบวั  หมู่  � 

เพื�อใหมี้ระบบประปา

ทั�วถึง 

  ยาว  �00  ม.  200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนดินภายในหมูบ่า้น         

บา้นหนองบวั  หมู่  �  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�ถาวร 

กวา้ง  5ม.  ยาว  �00  ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

59 ก่อสร้างถนนลานกีฬา  ออกกาํลงักาย

บา้นหนองบวั  หมู ่4  พร้อมอุปกรณ์ 

เพื�อใหมี้ลานกีฬาเพื�อ

สุขภาพ 

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

60 ขดุลอกลาํหว้ยเครือซูด พร้อมก่อสร้าง

ถนน � ฝั�งลาํหว้ย  บา้นหนองบวั หมู ่4 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ยาว �,���  ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

61 ก่อสร้างฝาย ชะลอนํ� าลาํหว้ยเครือซูด 

บา้นหนองบวั  หมู ่4 จาํนวน  � จุด 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

62 ขดุเจาะบ่อบาดาลเพื�อการเกษตร        

บา้นหนองบวั   หมู ่4 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

�� ก่อสร้างหอประปาถงัสูง วดัป่าเรไร   

บา้นหนองบวั ม.� 

เพื�อใหมี้ระบบประปา

ภายในวดัป่าเรไร 

ตามแบบ อบต. กาํหนด �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีนํ� าประปา

ทั�วถึง 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นหนองคอ้  หมู่ 5 

จาก บา้นเลขที� �� – บา้นเลขที� ��  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  � ม.  ยาว  ���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนนคสล. บา้นหนองคอ้  หมู่  � 

จากบา้นเลขที� �� –บา้นเลขที� �� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  � ม.  ยาว  ���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

66 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายในหมูบ่า้น 

บา้นหนองคอ้  หมู่  � 

เพื�อใหมี้รางระบายนํ� า   ยาว  ���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 

67 ก่อสร้างถนนหินคลุก บา้นหนองคอ้ ม. �

สายบา้นหนองคอ้  – ถึงบา้นโคกไร่นอ้ย 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม.  ยาว  �,���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�8 

 

ก่อสร้างถนนลงหินคลุก บา้นหนองคอ้ 

ม.�  สายหนองคอ้ – ถึงบา้นเหล่าหนาด 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม.  ยาว  ���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�9 ก่อสร้างถนนดิน บา้นหนองคอ้ ม.�  

สายจากหมู่บา้น – ถึงป่าชา้บา้นหนองคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง  � ม.  ยาว  �,���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้างถนนดิน/ลงหินคลุก  หมู่  � 

จากทิศใตว้ดัป่า – ถนนไปบา้นโคกใหญ่ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม.  ยาว  �,���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนนดิน  บา้นหนองคอ้ ม. �  

สายบา้นหนองคอ้ –  ถึงบา้นหวันาไทย 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก  คงทน  ถาวร 

กวา้ง � ม.  ยาว  �,���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง 

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�2 ขดุลอกลาํหว้ย บา้นหนองคอ้ ม. �      

จากฝายวงัโพน – ถึงลาํหว้ยเหล่าหนาด  

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร กวา้ง �� ม.  ยาว  �,���ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

�� ขดุลอกฝายวงัโพน  บา้นหนองคอ้ ม. � เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร กวา้ง  ��0  ม.   ลึก  � ม. 

พื�นที� �� ไร่ 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� ขดุลอกฝายโปร่งแดงบา้น  

หนองคอ้       ม. � 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กวา้ง�� ม.  ยาว  ���ม.    ลึก � ม. 

พื�นที�  �� ไร่ 
���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

�5 ก่อสร้างถนนหินคลุก  บา้น     

นํ� าจั�น ม.�    ถนนเสน้ตะวนัตก

หมู่บา้น – ฟาร์มววั – ถึงแยกไป

บา้นโรงบ่ม 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที� ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว �,��� ม. 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ

สะดวก 

กองช่าง 

�6 ขดุลอกลาํหว้ยฝายประชาอาสา 

บา้นนํ� าจั�น ม. � 

เพื�อใหมี้นํ� าอปุโภค 

บริโภค 

 ยาว �,��� ม.   ตามแบบ อบต.บวั

คอ้  
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� า บริโภค กองช่าง 

�� ก่อสร้างถนนดิน      บา้นนํ� าจั�น 

ม. �         สายรอบหมู่บา้น 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กวา้ง  4  ม.  ยาว  2,50�  ม. 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้าง/ซ่อมบาํรุง

ถนนลาดยางในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

ซ่อมบาํรุงถนนลาดยาง 

กวา้ง  6  ม.  ยาว  3,000  ม. 
500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�9 ขดุลอกหนองนํ� าจั�น สาธารณะ 

         บา้นนํ� าจั�น ม. � 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อ

การเกษตร 

พื�นที� � งาน 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีนํ�าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

�� ขดุลอกลาํหว้ยเครือซูด          

บา้นนํ� าจั�น ม. � พร้อมทาํถนน                  

สองฝั�งลาํหว้ย 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อ

การเกษตร 

 

กวา้ง  �  ม.  ยาว   500  ม. 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

81 ก่อสร้าง/ซ่อมบาํรุงถนนลงหิน

ลูกรังในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

ซ่อมบาํรุงถนนลงหินลูกรัง 

กวา้ง  6  ม.  ยาว  3,000  ม. 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�2 ก่อสร้าง/ซ่อมบาํรุงถนนดินใน

เขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

ซ่อมบาํรุงถนนดิน 

กวา้ง  6  ม.  ยาว  6,000  ม. 
500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้าง/ซ่อมบาํรุงถนนลงหิน

คลุกในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

ซ่อมบาํรุงถนนหินคลุก 

กวา้ง  6  ม.  ยาว  3,000  ม. 
600,000 600,000 600,000 600,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�4 ก่อสร้าง/ซ่อมบาํรุงรางระบายนํ� า   

ภายในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหน้ํ� าระบายไดดี้ขึ�น กวา้ง  0.30  ม.  ลึก  0.40  ม.  

ยาว  500  ม.ตามแบบ  อบต. 
650,000 ���,��� ���,��� ���,��� ไม่มีปัญหานํ� าท่วม กองช่าง 

�5 ขดุลอกลาํหว้ยฮ่อมนายาว          

บา้นนํ� าจั�น  ม. �   พร้อมทาํถนน 

สองฝั�งลาํหว้ย 

เพื�อใหมี้นํ� าใชส้าํหรับอุปโภค

บริโภค  และการเกษตร 

กวา้ง � ม. ยาว �,��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีแหล่งนํ� าธรรมชาติใช้

อยา่งเพียงพอ 

กองช่าง 

�6 ก่อสร้างถนนดิน      บา้นหนอง

คูณ ม.� จากบา้นหนองคูณ – ถึง

บา้นโนนทอง 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว �,��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้างถนนดิน  บา้นหนองคูณ   

ม.� สายบา้นหนองคูณ – ถึงเหล่า

หนาด 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง  � ม. ยาว �,���  ม. 200,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� โครงการติดตั�งกลอ้งวงจรปิด     บา้น

หนองคูณ  ม. � 

เพื�อใหมี้กลอ้งวงจรปิด จาํนวน � จุด 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

�� โครงการขดุเจาะบ่อบาดาล บา้น

หนองคูณ ม.�  พร้อมระบบประปา 

(ประปาขนาดใหญ่) 

เพื�อใหมี้นํ� าใชส้าํหรับ

อุปโภค   

1  แห่ง 1,000,000 �,���,��� �,���,��� �,���,��� เพื�อใหมี้นํ� าประปาเพื�อ

บริโภค 

กองช่าง 

�� ก่อสร้างบลอก็คอนเวร์ิส              

บา้นหนองคูณ  ม. � 

เพื�อใหน้ํ� า  ไหลสะดวก 2  แห่ง 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ป้องกนันํ� าลน้ กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นหนองคูณ 

 ม. �   สายตะวนัตกหมู่บา้น           

จากบา้นเลขที� �� – บา้นเลขที� ���  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว �� ม. 100,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง      

คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

�2 ก่อสร้างท่อลอดเหลี�ยมภายในเขต 

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหร้ะบายไดอ้ยา่ง

สะดวก 

10 แห่ง 500,��� 500,000 500,000 500,000 นํ� าระบายไดอ้ยา่ง

สะดวก 

กองช่าง 

�� ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปุรงประปา

ผิวดินและบาดาลภายในตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าสาํหรับอุปโภค 

บริโภค 

�  แห่ง 200,0�� 200,0�� 200,0�� 200,0�� ประชาชนมีนํ� าใชอ้ยา่ง

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�4 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถงัเก็บนํ� าฝน  ฝ.��

ภายในตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้ถงัเก็บนํ� าสาํหรับ 

บริโภค - อุปโภค 

2  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีนํ� าใชอ้ยา่งเพียงพอ กองช่าง 

�� โครงการขดุบ่อนํ� าในไร่นา ภายในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร  จาํนวน �� หมูบ่า้น ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� โครงการก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็บา้นโนนมี� 

เพื�อใหมี้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 1 แห่ง 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ที�มี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

�7 ก่อสร้าง/ซ่อมแซมฝาย/ ขดุลอกลาํ

หว้ยสาธารณะในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าใชเ้พียงพอ �� แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีนํ� าใชอ้ยา่ง

เพียงพอ 

กองช่าง 

�� ขดุลอกฝาย/หนองนํ� าสาธารณะใน

เขตตาํบลบวัคอ้ 

ใหมี้นํ� าใชเ้พียงพอ �� แห่ง    ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าใชเ้พียงพอ กองช่าง 

�9 ก่อสร้างรางระบายนํ� าภายในบา้น

บา้นหนองคูณ ม. � 

ใหมี้รางระบายนํ� า .ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 

��� ก่อสร้างรางระบายนํ� า หมู่ � 

รอบหมูบ่า้น 

เพื�อใหน้ํ� าระบายไดดี้ขึ�น ยาว ��� เมตร 

ตามแบบ อบต.บวัคอ้ 

���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นํ� าระบายดีขึ�น กองช่าง 

101 ปรับปรุงหอถงัสูงประปา หมู่บา้น 

สวนออ้ยม. � พร้อมถงัเก็บนํ� า � ถงั 

ใหมี้นํ� าประปาทั�วถึง ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

��2 ก่อสร้างถนนหินคลุกม. � สายบา้น

สวนออ้ย  –  ถึงบา้นหนองบวั 

ใหมี้เสน้ทางคมนาคม

สะดวก  

กวา้ง � ม.ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

��� ขดุลอกหนองนํ� าสาธารณะภายใน 

หมู่บา้น บา้นสวนออ้ย  ม.� 

ใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร จาํนวน �  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

��� โครงการวางท่อขยายเขตประปา

บา้นสวนสวนออ้ย ม. � 

ใหมี้นํ� าประปาทั�วถึง ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าประปา

ทั�วถึง 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

��� ติดตั�งกลอ้งวงจรปิด บา้นโคก ม. � เพื�อใหมี้กลอ้งวงจรปิด จาํนวน � จุด 200,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนปลอดภยั กองช่าง 

��6 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นโคก ม. � 

สายบา้นโคก –ถึงบา้น หนองหิน 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว �,��� ม. 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 

��7 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นโคก ม. �

สายจากบา้นโคก –   ถึงหนองคอ้

สาธารณะ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. 200,000 ���,��� ���,��� ���,��� เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคม

ที�สะดวก 

กองช่าง 

��� ก่อสร้างถนนดิน บา้นโคก ม. �   

สายจากหลงั รพ.สต. – บา้นบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

ถาวร 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก  กองช่าง 

��� ก่อสร้างฝายชะลอนํ� าลาํหว้ย        

ฝายวงัโพน บา้นโคก ม. � 

ใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

110 โครงการประปาขนาดใหญ่เพื�อ  

การเกษตร บา้นโคก  ม. � 

ใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต. กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

111 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายนํ� า 

บา้นบวัคอ้ ม. �� จากสี�แยกวดั –     

ที�ทาํการ อบต.บวัคอ้ 

ใหมี้รางระบายนํ� า ตามแบ อบต. กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความสะดวก กองช่าง 

112 ก่อสร้างถนนคสล.  บา้นบวัคอ้      

ม.�� สายรอบป่าชา้ – ไปบา้นนํ� าจั�น 

ใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 



 

- 19 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

113 ติดตั�งกลอ้งวงจรปิด                   

บา้นบวัคอ้ ม. �� 

ใหมี้กลอ้งวงจรปิด         จาํนวน  �  จุด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความ

ปลอดภยั 

กองช่าง 

114 โครงการขดุลอกลาํหว้ยเครือซูด 

บา้นบวัคอ้ ม. �� 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร   ยาว   2,000  ม. 

 
300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนน  คสล. บา้นบวัคอ้     

ม.�� จากหลงั รพ.สต. – ถึงที�ทาํการ 

อบต. 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. 300,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสะดวก กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/

ซ่อมแซม/ถนนดิน/ถนนหินคลุก/

ถนนลาดยาง   เพื�อขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร  ในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก ถาวร 

ตามแบบ อบต. กาํหนด 500,000 ���,��� ���,��� ���,��� เพื�อใหมี้นํ� าธรรมชาติใช ้ กองช่าง 

117 โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น (ประปาขนาดใหญ่)         

ทุกหมู่บา้นในเขตตาํบลบวัคอ้  

เพื�อใหน้ํ� าประปาทั�วถึง ตามแบบ อบต.บวัคอ้    ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าประปา

ทั�วถึง 

กองช่าง 

118 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ฝาย

เก็บนํ� าโคกป่าไมง้าม (ฝายหินแงบ) 

บา้นสวนออ้ย หมู่ � 

เพื�อใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 



 

- 20 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

119 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อ

เติมศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโคกบวั

คอ้/ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็บา้นโนนมี� 

เพื�อใหมี้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ที�มี

มาตรฐาน 
            2 แห่ง 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000 มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ที�มี

มาตรฐาน 

กองช่าง 

120 โครงการปรับปรุงดอนปู่ตา ม. �� 

พร้อมปรับภูมิทศัน ์

เพื�อใหมี้สถานที�พกัผอ่น

สาํหรับประชาน 
            1 แห่ง 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีที�ผกัผอ่น กองช่าง 

121 โครงการก่อสร้างโรงงานนํ� าดื�ม

ประจาํตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าดื�มสะอาดสาํหรับ

ประชาน 
            1 แห่ง 1000,000 1000,000 1000,000 1000,000 ประชาชนมีนํ� าดื�ม

สะอาดบริโภค 

กองช่าง 

122 โครงการจดัซื�อถงันํ� าประปานํ� าดื�ม

ประจาํตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้นํ� าดื�มสะอาดสาํหรับ

ประชาน 
            1 แห่ง 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีนํ� าดื�ม

สะอาดบริโภค 

กองช่าง 

��� 

 

ก่อสร้างถนนหินคลุก /ถนนลาดยาง 

บา้นนํ� าจั�น  ม.�   ถนนสาย                   

จากหมู่บา้น – ถึงวดัป่าหินฮาว 

เพื�อใหป้ระชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

 กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมสะดวก 

กองช่าง 

��� 

 

โครงการจดัซื�อ/เช่าซื�อ/เช่า รถขดุ

ดิน(รถแมคโคร) ประจาํ อบต.บวั

คอ้ 

เพื�อใหมี้เครื�องจกัร ขดุบ่อนํ� า  

ใหก้บัประชาชน 

จาํนวน � คนั �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

��� 

 

ก่อสร้างถนน คสล. บา้นโคก  ม.�

จากสี�แยกไปบา้นหนองคอ้ – ไป

บา้นโนนมี�  (ตามถนนลาดยางเดิม) 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

กวา้ง � ม. ยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 



 

- 21 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

��� 

 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ.โนนมี�  ม.�

จากโนนสนามมา้-ถึงเสน้ทาง       

บ.โนนมี�หนองหิน  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาว  �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

 

��� 

 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ.โนนมี�  ม.�

จากบา้นโนนมี�  – ไปบา้นเขวานอ้ย 

ต.หนองม่วง อ.บรบือ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาว  �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง  

��� 

 

ก่อสร้างถนนดิน บ.โนนมี�  ม.�จาก

ถนนโนนมี�ภูดิน – ไปบา้นเขวา

นอ้ย ต.หนองม่วง อ.บรบือ  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาว  �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

��� 

 

 

ก่อสร้างถนนลาดยาง บา้นโนนมี�    

ม.� ถนนสายโนนมี�  – ถึงบา้นภูดิน  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาวตลอดสาย  �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,���  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง  

��� 

 

 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ.โนนมี�  ม.�

จากบา้นโนนมี�  –  นาพอ่คาํผาย   

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาว  �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

 

��� 

 

ก่อสร้างถนน คสล. บ.โคก  ม.� 

จากหนองขาว –  หนองคอ้    

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง � ม. ยาว  �,��� ม.  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  



 

- 22 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

��� 

 

ก่อสร้างขยายสะพานระหวา่งบา้น

หนองบวั ม.�-บ.โนนมี� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

ตามแบบ อบต.กาํหนด  ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง  

��� 

 

ก่อสร้างถนนลาดยางจากบา้น

หนองบวั ม.�-บ.โนนสมบูรณ์ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

 กวา้ง � ม. ยาว � ก.ม. �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

��� 

 

ก่อสร้างหอประปาถงัสูงวดัป่าเรไล

บา้นหนองบวั หมู่ �  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

ตามแบบ อบต. กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

��� 

 

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

คสล.ในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

ระยะทาง�,���  ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง  

��� 

 

ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนํ� าจั�น ม.�

ถนนทางเขา้โรงเรียนบา้นหนอง

คูณนํ� าจั�น  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง� ม. ยาว ��� ม.  100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

 

��� 

 

ก่อสร้างถนน คสล. บา้นนํ� าจั�น ม.�

สายกลางหมู่บา้น       จาก

บา้นเลขที� ��- บา้นเลขที� ��  

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก  

กวา้ง� ม. ยาว ��� ม.  ���,���  ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

��� 

 

ไฟฟ้าส่องสวา่งแบบเสาสูงถนน

มหาสารคาม-อ.วาปีปทุม              

(ทางบา้นเขา้บา้นหนองคูณ ม.�) 

เพื�อใหมี้ความปลอดภยั      

การคมนาคมที�สะดวก  

ตามแบบ อบต. กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความ

ปลอดภยั                  

การคมนาคมสะดวก  

กองช่าง  
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 
 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

��� 

 

ก่อสร้างซุม้ประตูเขา้สู่ตาํบลบวัคอ้ 

บา้นหนองคูณ ม.� 

เพื�อใหมี้เสน้ทางคมนาคมที�

สะดวก 

ตามแบบ อบต. กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก 

กองช่าง 

��� 

 

ไฟฟ้าส่องสวา่งประจาํหมูบ่า้น 

บา้นสวนออ้ย ม.� 

เพื�อใหมี้ความปลอดภยั      

การคมนาคมที�สะดวก  

ตามแบบ อบต. กาํหนด  100,000 100,000 100,000 100,000  ประชาชนมีความ

ปลอดภยั                  

การคมนาคมสะดวก  

กองช่าง  

141 

 

โครงการขดุบ่อนํ� าในไร่นา ใหมี้นํ� าเพื�อการเกษตร จาํนวน 10 หมู่บา้น ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีอาชีพมี

รายไดเ้พิ�ม 

กองช่าง 

142 

 

โครงการจดัซื�อหมอ้แปลงไฟฟ้า

ขนาดใหญ ่

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าทั�วถึง ตามแบบ อบต. กาํหนด  ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนมีไฟฟ้า

ทั�วถึง 

กองช่าง 

143 

 

จดัซื�อรถขยะประจาํ อบต.บวัคอ้ เพื�อใหมี้รถขนถ่ายขยะ จาํนวน 1 คนั 500,000 500,000 500,000 500,000 ชุมชนสะอาด กองสาธารณสุข 

144 

 

จดัซื�อรถแทรคเตอร์ประจาํ อบต. เพื�อใชใ้นซ่อมแซมถนนและ

การบริการประชาชน 

จาํนวน 1 คนั 800,000 800,000 800,000 800,000  ประชาชนสะดวก กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ปรับปรุงซ่อมแซมสภาพถนน  สะพาน  ทางนํ�า  ท่อระบายนํ�าและแหล่งนํ�า  ติดตั�งกล้องวงจรปิด พร้อมขยายเขตไฟฟ้า 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

145 โครงการปรับปรุงฝั�งลาํหว้ยเครือ

ซูดใหเ้ป็นถนนหินคลุก 

เพื�อใหมี้ความปลอดภยั      

การคมนาคมที�สะดวก  

กวา้ง 4 ม.                    ยาว

ตลอดสาย 
500,000 500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

146 ก่อสร้างถนนหินคลุก บ.โคก ม.9 

สายหนองขาว- ลาํหว้ยแสงชยั 

เพื�อใหมี้ความปลอดภยั      

การคมนาคมที�สะดวก  

กวา้ง 4 ม.                  ยาว

ตลอดสาย 
200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีเสน้ทาง

คมนาคมที�สะดวก  

กองช่าง 

147 ก่อสร้างรางระบายนํ� าจากเสน้

แบ่งแยกบา้น ม.3 – บา้น ม.9 – ถึง

ลาํหว้ยเครือซูด 

เพื�อใหมี้รางระบายนํ� าที�

สะดวก 

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,���  ประชาชนสะดวก กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ติดตั�งโคมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า  ป้ายจราจร  ป้ายประชาสัมพนัธ์    

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

  

1 จดัทาํซุม้ประตูหมูบ่า้น/ตาํบล เพื�อความสะดวกในการติดต่อ 

และความสวยงามทางภูมิทศัน ์

ตามโครงการ 300,000 

 

300,000 300,000 300,000 การติดต่อประสานงาน 

สะดวกรวดเร็วขึ�น 

กองช่าง 

2 จดัทาํป้ายบา้นเลขที�   

ทุกหลงัคาเรือนในตาํบลบวั

คอ้ 

เพื�อความสะดวกในการติดต่อ 

และประสานงาน 

ตามโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 การติดต่อประสานงาน 

สะดวกรวดเร็วขึ�น 

กองช่าง 

3 ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต    

หมู่บา้น บา้นบวัคอ้   ม.�        

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่งเพียงพอ   ยาว 1,000  ม. 

 
500,000 ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง  กองช่าง 

4 โครงการไฟฟ้าส่องสวา่งใน

หมู่บา้น บา้นบวัคอ้ ม.� 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าอยา่งเพียงพอ จาํนวน �� จุด 

 
100,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 

5 ขยายเขตไฟฟ้าบา้นโนนมี�  ม.� 

จากบา้นโนนมี�– บา้นโคก 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง ระยะทาง ยาว  �,��� ม. 

 
200,00� 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

6 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าเพื�อ

การเกษตรบา้นโคก  หมู่  �ที� 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง ระยะทาง  ยาว  500  ม. 

 
200,��� 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

� 

 

โครงการไฟฟ้าส่องสวา่ง

ภายในหมู่บา้น บา้นโคก ม. � 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าส่องสวา่ง จาํนวน  � จุด 

 
100,��� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ติดตั�งโคมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า  ป้ายจราจร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าภายใน 

หมู่บา้น บา้นหนองบวั  ม.  � 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง ระยะทาง ยาว �,�00  ม. 

 
300,��� 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

9 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง   

ภายในหมู่บา้น                    

บา้นหนองบวั หมู่  � 7 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสงสวา่ง

ทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว �0  จุด 

 
100,��� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง  

ภายในหมู่บา้น                  

บา้นหนองคอ้   หมู่  �ที�1�7 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสงสวา่ง

ทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว �0  จุด 

 
100,��� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อการเกษตร

บา้นหนองคอ้ หมู่  � ที�  1�7 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง ตามแบ อบต.กาํหนด 

 
100,��� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าภายใน

หมู่บา้น บา้นนํ� าจั�น  ม.� 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง ระยะทาง ยาว  ��� ม. 

 
100,00� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง 

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้า แสงสวา่ง 

ภายในหมู่บา้น นํ� าจั�น  ม. � 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง จาํนวน �� จุด 

 
100,00� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า บา้น

หนองคูณ ม.� ตามถนนจาก

หมู่บา้น – ถึงป่าชา้ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง ระยะทาง ยาว  ��� ม. 

 
200,00� 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ติดตั�งโคมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า  ป้ายจราจร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

  

15 

 

โครงการจดัซื�อหมอ้แปลง

ไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื�อขยายเขต

ไฟฟ้าบา้นหนองคูณ  ม.�    

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว  ��� ม. 

 
200,00� 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้า แสงสวา่ง

ภายในหมู่บา้น                                 

บา้นหนองคูณ  ม.� 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทั�วถึง 

จาํนวน  �� จุด 

 
100,00� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า    ภายใน

หมู่บา้น      บา้นสวนออ้ย  ม.� 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว  ��� ม. 

 
100,00� 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�าเพื�อ

การเกษตร บา้นโคก   ม. � 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว  ��� ม. 

 
300,00� 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

19 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง    

บา้นโคก   หมู่ ��7 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสง

สวา่งทั�วถึง 

ระยะทาง ยาว �0  จุด 

 
100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีไฟฟ้าสวา่งทั�วถึง กองช่าง 

20 ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า        บา้น

โคก ม.� ซอยขา้ง รพ.สต. 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง ระยะทางยาว ��� ม. ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ�า        บา้น

โคก ม.� ซอยหลงัวดั 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง ระยะทางยาวตลอดสาย ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าทั�วถึง กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ติดตั�งโคมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า  ป้ายจราจร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� 

 

ขยายเขตไฟฟ้าแสงสวา่ง   

บา้นบวัคอ้  ม.��   ตามถน

จากบา้นบวัคอ้  –   ถึง

โรงเรียนโคกบวัคอ้ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าใช้

ทั�วถึง 

จาํนวน  ��  จุด 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช ้

ทั�วถึง 

กองช่าง 

�� 

 

โครงการไฟฟ้าแสงสวา่ง  

บริเวณปากทาง บ.หนองคูณ 

ม.� (ถนนวาปี – 

มหาสารคาม) 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสง

สวา่งทั�วถึง 

จาํนวน �� จุด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความปลอดภยั กองช่าง 

23 โครงการไฟฟ้า แสงสวา่ง

ภายในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้า

ทั�วถึง 

ตามแบบ อบต. กาํหนด 

 
550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใชท้ั�วถึง กองช่าง 

24 ขยายเขตไฟฟ้าเพื�อ

การเกษตร 

ภายในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าใชใ้น

การเกษตร 

ตามโครงการ 400,000 400,000 400,000 400,000 มีไฟฟ้าใชใ้นการเกษตรอยา่ง

ทั�วถึง 

กองช่าง 

25 ขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�วถึง ตามโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�วถึง กองช่าง 

26 ติดตั�งไฟฟ้าพลงังาน

แสงอาทิตย ์ในเขตตาํบลบวั

คอ้ 

เพื�อใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่งทั�วถึง 

 

ปีละ  ��  จุด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่ง

ทั�วถึง 

กองช่าง 
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 ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านโครงสร้างพื�นฐาน 

แนวทางที�  �  ติดตั�งโคมไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้า  ป้ายจราจร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� 

 

ไฟฟ้าส่องสวา่ง บา้นโนนมี�  

ม.�  ตามถนนสายบา้นโคก – 

โนนมี�  และตามถนนจาก

สะพานโนนมี�-ไปบา้นหนอง

บวั 

เพื�อใหป้ระชาชนมีไฟฟ้าแสง

สวา่งทั�วถึง  

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความปลอดภยั  กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� 

 

โครงการประเพณีสรงนํ� าดอนเจา้ปู่

หลวงปู่ลูกแกว้บา้นบวัคอ้ ม.�, ม.��              

วนัที� �� เมษายน ทุกปี 

เพื�อสืบสานวฒันธรรม

ทอ้งถิ�น 
   ปีละ � ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนภูมิใจใน

ทอ้งถิ�น 

กองการศึกษา 

� 

 

โครงการบุญเดือนหา้ สรงนํ� า       

ดอนเจา้ปู่หลวงปู่ลูกแกว้ บา้นบวัคอ้ 

ม.�, ม.��  วนัที� �� เมษายน ทุกปี 

เพื�อสืบสานวฒันธรรม

ประเพณีทอ้งถิ�น 
   ปีละ � ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนภูมิใน

ทอ้งถิ�น 

กองการศึกษา 

� โครงการพฒันากระบวนการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดใน  ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหป้ระชาชนไม่ยุง่

เกี�ยวกบัยาเสพติด 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มียาเสพติดในชุมชน สาํนกัปลดั 

4 รณรงคป้์องกนัอุบติัเหต ุ เพื�อลดจาํนวนอบุติัเหต ุ

 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� จาํนวนอุบติัเหตุลดลง สาํนกัปลดั 

5 โครงการหมูบ่า้นศีล � ตาํบลบวัคอ้ เพื�อใหป้ระชาชนไม่ยุง่

เกี�ยวกบัยาเสพติด 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มียาเสพติดในชุมชน สาํนกัปลดั 

6 โครงการเงินอุดหนุน โครงการ

พฒันาศกัยภาพ อสม. ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อเพิ�มพนูความรู้ใหแ้ก่  อส

ม. 

ปีละ  �  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� อสม.มีความสามารถใน

การปฏิบติังานเพิ�มขึ�น 

กองสาธารณสุข 

7 ก่อตั�งศูนยช่์วยเหลือผูป่้วยโรคเอดส์ เพื�อเป็นศูนยช่์วยเหลือผูป่้วย

โรคเอดส์ 

�  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีสถานที�ดูแลช่วยเหลือ

ผูป่้วยโรคเอดส์ 

สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

8 โครงการสนบัสนุนบริจาคโลหิต

และช่วยเหลือกาชาด 

เพื�อช่วยเหลือสภากาชาด � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีจาํนวนโลหิตเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

สาํนกัปลดั 

9 โครงการรณรงคค์วบคุม ป้องกนั

โรคระบาดในชุมชน 

เพื�อป้องกนัการระบาดของ

ไขเ้ลือดออกในชุมชน 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มีผูป่้วยโรค

ไขเ้ลือดออกในชุมชน 

กองสาธารณสุข 

10 ก่อสร้างศูนยสุ์ขภาพหมู่บา้น 

ตาํบล  และ  อบต. 

เพื�อเป็นศูนยดู์แลดา้น

สุขภาพของประชาชน 

�  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีสถานที�ดูแลปรึกษาดา้น

สุขภาพของประชาชน 

กองช่าง 

10 รณรงคอ์าหารสะอาด  ปลอดภยั 

รสชาติดี ( Clean Food Good Tase) 

เพื�อใหป้ระชาชนไดบ้ริโภค

อาหารที�ปลอดภยั 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนไดบ้ริโภค

อาหารที�ปลอดภยั 

กองสาธารณสุข 

�1 สนบัสนุนการจดัทาํขอ้มูล

สาธารณสุขมูลฐาน 

เพื�อเป็นขอ้มูลการพฒันา

ดา้นสาธารณสุข 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการพฒันาดา้น

สาธารณสุขอยา่งต่อเนื�อง 

กองสาธารณสุข 

�� จดัซื�อยาและเวชภณัฑ ์ ของ  อบต. เพื�อใหมี้ยาและเวชภณัฑ์

เพียงพอ 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� อบต.  มียาและเวชภณัฑ ์

เพียงพอ 

กองสาธารณสุข 

�� บวัคอ้น่าอยู ่ อุม้ชูผูด้อ้ยโอกาส เพื�อใหผู้ด้อ้ยโอกาส  มี

โอกาสที�ดีในสงัคม 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ผูด้อ้ยโอกาสมีชีวติและ

ความเป็นอยูที่�ดีขึ�น 

กองสาธารณสุข 

�4 โครงการหนา้บา้นหนา้มอง เพื�อใหป้ระชาชน  มีสุขภาพ

ที�สมบูรณ์และแขง็แรง 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีสุขภาพ

สมบูรณ์แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� ส่งเสริมการใชส้มุนไพร ในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหมี้แนวทางรักษาโรค 

ที�หลากหลายมากขึ�น 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีแนวทางรักษาโรค 

ที�หลากหลายขึ�น 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� สร้างความเขา้ใจกิจกรรมที�เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพในชุมชน 

เพื�อป้องกนัการเกิดโรค 

ในชุมชน 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มีผูป่้วยในชุมชน กอง

สาธารณสุข 

�7 ควบคุมป้องกนัโรคพิษสุนขับา้และ

คุมกาํเนิดสุนขัและแมว 

เพื�อป้องกนัการเกิดโรคติดต่อ ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ไม่มี  สุนขัและแมวเป็น

โรคติดต่อ 

กอง

สาธารณสุข 

18 จดัซื�อเครื�องพน่หมอกควนั เพื�อกาํจดัยงุ  และป้องกนัโรค 

ไขเ้ลือดออก 

ตามโครงการ 24�,��� 24�,��� 24�,��� 24�,��� ไม่มีโรคไขเ้ลือดออก 

ในเขตตาํบลบวัคอ้ 

กอง

สาธารณสุข 

19 โครงการจดัซื�อรถขยะประจาํตาํบล

บวัคอ้ 

เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของโรค 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ไม่มีผูป่้วยโรคในชุมชน สาํนกัปลดั/ 

สาธารณสุข 

20 

 

ฝึกอบรม  /ฝึกทบทวนสมาชิก       

อปพร.   

เพื�อเพิ�มความสามารถในการ

ปฏิบติัหนา้ที�ของ  อปพร. 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� อปพร.  มีความสามารถ 

ในการปฏิบติัหนา้ที�ดียิ�งขึ�น 

สาํนกัปลดั 

�1 วนั  อปพร.  และพิธีชุมนุม 

สวนสนาม 

เพื�อสร้างความสามคัคี  

ของ  อปพร. 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� สมาชิก  อปพร.  มีความ

สามคัคีกนัมากยิ�งขึ�น 

สาํนกัปลดั 

�2 โครงการหน่วยบริการ การแพทย์

ฉุกเฉิน / ฝึกอบรมหน่วยกูชี้พ

ฉุกเฉิน EMS 

เพื�อใหบ้ริการทางการแพทย ์    

ฉุกเฉินใหก้บัประชาชน 

ตามโครงการ �0�,��� �0�,��� �0�,��� �0�,��� ประชาชนมีคุณภาพชีวติ     

ที�ดีขึ�น 

กอง

สาธารณสุข 

�3 โครงการสนบัสนุนการป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด จ.หาสารคาม 

เพื�อสนบัสนุนการดาํเนินงาน

แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� การป้องกนัแกไ้ขปัญหายา

เสพไดป้ระสิทธิภาพดียิ�งขึ�น 

สาํนกัปลดั 



 

- 33 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ

โครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

24 โครงการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือ

ชาวบา้นเฉลิมพระเกียรติเพื�อความ

ปรองดองของคนในชาติ 

เพื�อใหเ้กิดความรัก สามคัคีของ

ประชาชนในชุมชน 

1 ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนรักสามคัคีกนั  

มากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

25 ซ่อม / สร้างบา้นผูย้ากไร้  และบา้น

เทิดไทอ้งคร์าชนั   

เพื�อใหผู้ย้ากไร้มีความเป็นอยู ่

ที�ดีขึ�น 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ผูย้ากไร้มีความเป็นอยูที่�ดี

ขึ�น 

สาํนกัปลดั 

26 สนบัสนุนงบประมาณช่วยเหลือ 

ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บจากการปฏิบติังาน 

เพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจ 

ในการปฏิบติังาน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� เจา้หนา้ที�มีขวญักาํลงัใจ 

ในการปฏิบติัหนา้ที� 

สาํนกัปลดั 

27 ฝึกอบรมอาชีพกลุ่มเยาวชน   

กลุ่มสตรี  กลุ่มผูสู้งอาย ุ และกลุ่มผู ้

พิการดอ้ยโอกาส และติดเชื�อ H.I.V. 

เพื�อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ของประชาชน 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความรู้  ทกัษะ 

ในการประกอบอาชีพ 

มากขึ�น 

กองสวสัดิการ

สงัคม 

28 โครงการหน่วยบริการ การแพทย์

ฉุกเฉินEMS 

เพื�อช่วยเหลือและบรรเทาความ

เดือดร้อนของประชาชน 

ตามโครงการ 5��,��� 5��,��� 5��,��� 5��,��� เจา้หนา้ที�สามารถปฏิบติั

หนา้ที�ได ้คุณภาพชีวติของ

ประชาชนในตาํบลบวัคอ้ดี

ยิ�งขึ�น 

กองสาธารณสุข 

29 ฝึกอบรมการใชภ้าษาต่างประเทศ 

โดยเจา้ของภาษาเพื�อการสื�อสาร 

เพื�อใหส้ามารถใช้

ภาษาต่างประเทศ 

ในการสื�อสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนสามารถใชภ้าษา 

ต่างประเทศไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�

รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

30 กีฬาสามคัคีสี�วยัตา้นภยัยาเสพติด เพื�อความสามคัคี  และป้องกนัยา

เสพติด 

ปีละ  �  ครั� ง 10�,��� 10�,��� 10�,��� 10�,��� ประชาชนในตาํบลมีความ

สามคัคีกนั 

กอง

การศึกษา 

31 แข่งขนักีฬาเชื�อมความสามคัค ี เพื�อเชื�อมความสามคัคีระหวา่ง

หน่วยงาน 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� แต่ละหน่วยงานมีความ

สามคัคีกนัมากขึ�น 

กอง

การศึกษา 

32 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์

ประจาํหมู่บา้นในเขต อบต.บวัคอ้ 

เพื�อใหมี้สถานที�ออกกาํลงักาย

เพียงพอ 

10  แห่ง �,���,��� 1,0��,��� 1,0��,��� 1,0��,��� มีสถานที�เล่นกีฬาเพิ�มขึ�น กองช่าง 

33 ก่อสร้างสนามฟตุซอล เพื�อใหมี้สนามเลน่กีฬาฟตุซอล �  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีสนามกีฬาฟตุซอลเพิ�มขึ�น กองช่าง 

34 

 

จดังานฮีตสิบสอง  คลองสิบสี� 

บุญเดือนสี�  บุญผะเหวด 

เพื�อสืบสานประเพณีวฒันธรรมอนั

ดีงาม 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการสืบสานประเพณี

วฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 

กอง

การศึกษา 

35 จดังานฮีตสิบสอง  สรงนํ� าพระ 

รดนํ� าขอพรผูสู้งอาย ุ

เพื�อสืบสานประเพณี 

วฒันธรรมอนัดีงาม 

ปีละ  �  ครั� ง 8�,��� 8�,��� 8�,��� 8�,��� มีการสืบสานประเพณี

วฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 

สาํนกัปลดั 

36 สนบัสนุนบุญเบิกฟ้าและกาชาด

ประจาํปีจงัหวดัมหาสารคาม 

เพื�อสนบัสนุนงานประเพณีของ

จงัหวดัมหาสารคาม 

�  ครั� ง 2�,��� 2�,��� 2�,��� 2�,��� สืบสานงานประเพณีของ

จงัหวดัใหค้งอยูต่ลอดไป 

สาํนกัปลดั 

37 วนัปิยะมหาราช เพื�อระลึกถึงพระมหา - 

กรุณาธิคุณ  ของรัชกาลที�  � 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนร่วมกนัระลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณ 

สาํนกัปลดั 

38 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา (วนัพอ่) เพื�อถวายความจงรักภกัดีต่อ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนร่วมถวายความ

จงรักภกัดีอยา่งพร้อมเพรียง 

สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

39 วนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

(วนัแม่) 

เพื�อถวายความจงรักภกัดีต่อองค์

สมเด็จพระบรมราชินี 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนร่วมถวายความ

จงรักภกัดีอยา่งพร้อมเพรียง 

สาํนกัปลดั 

40 วนัเด็กแห่งชาติ เพื�อใหค้วามสาํคญัแก่เด็ก 

ซึ�งเป็นเยาวชนของชาติ 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการจดักิจกรรมใหแ้ก่เด็ก กองการศึกษา 

41 จดังานวนัไหวค้รู เพื�อระลึกถึงพระคุณของครู ปีละ  1  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตน กองการศึกษา 

42 วนัวสิาขบูชา เพื�อระลึกถึงวนัสาํคญัทางศาสนา 

 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการทาํบุญในวนัวสิาขบูชา กองการศึกษา 

43 แห่เทียนเขา้พรรษา เพื�อสืบสานประเพณีสาํคญัทางศาสนา ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการสืบสานประเพณีสาํคญั

ใหค้งอยู ่

กองการศึกษา 

44 ประเพณีบุญบั�งไฟ เพื�อสืบสานประเพณีสาํคญั ปีละ  �  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีการสืบสานประเพณีสาํคญั

ใหค้งอยูต่่อไป 

กองการศึกษา 

45 ตกับาตรเทโว  ออกพรรษา เพื�อสืบสานประเพณีสาํคญัทางศาสนา 

 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการสืบสานประเพณีสาํคญั กองการศึกษา 

46 โครงการงานปฏิบติัธรรม      

บา้นหนองบวั หมู่ �  

เพื�อใหป้ระชาชนมีจิตใจที�สงบและทาํ

แต่ความดี 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนทาํแต่ความดี 

และเป็นคนดีของสงัคม 

กองการศึกษา 

47 ประเพณีลอยกระทง 

 

เพื�อสืบสานประเพณีสาํคญั ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการสืบสานประเพณีสาํคญั กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

48 ทาํบุญประเพณีขึ�นปีใหม ่ เพื�อสืบสานประเพณีตาม

แบบสากล 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีการสืบสานประเพณีปี

ใหม่ใหค้งอยูต่่อไป 

 

49 จดัซื�ออุปกรณ์กีฬา เพื�อใหป้ระชาชนมีอุปกรณ์

กีฬาสาํหรับออกกาํลงักาย 

ปีละ  1  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีอุปกรณ์กีฬาสาํหรับ 

ออกกาํลงักาย 

สาํนกัปลดั 

50 เสริมสร้างพฒันาศกัยภาพเครือข่าย

ในการคุม้ครองเด็กและสตรี 

เพื�อเป็นศูนยพ์ฒันาและ

คุม้ครองเด็กและสตรี 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีเครือข่ายการคุม้ครอง

เด็กและสตรีในเขตตาํบล 

กอง

สาธารณสุข 

51 โครงการเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือ

ผูป่้วยเอดส์และผูติ้ดเชื�อ HIV 

เพื�อช่วยเหลือผูป่้วยเอดส์ 

และผูติ้ดเชื�อ HIV 

สนบัสนุนช่วยเหลือผูป่้วยฯ 5,000 5,000 5,000 5,000 ผูป่้วยฯไดรั้บการ

ช่วยเหลือ 

กอง

สาธารณสุข 

52 จดัซื�อผา้ห่มคลายหนาว เพื�อใหป้ระชาชนมีผา้ห่มดู

หนาว 

ปีละ  500  ผืน 10�,��� 10�,��� 10�,��� 10�,��� ประชาชนมีสุขภาพดี 

ไม่มีการเจ็บป่วย 

กองสวสัดิการ

สงัคม 

53 โครงการกองทุนสจัจะสวสัดิการ

ชุมชน 

เพื�อใหป้ระชาชนในตาํบล 

ไดรั้บสวสัดิการที�ดี 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนในตาํบลไดรั้บ

สวสัดิการที�ดีขึ�น 

กองสวสัดิการ 

สงัคม 

54 พฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอาย ุ

ตาํบลบวัคอ้  

เพื�อใหผู้สู้งอายใุนตาํบลมี

ชีวติที�ดี  และมีความสุข 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ผูสู้งอายมีุคุณภาพชีวติดี

ขึ�น 

มีความสุข 

กองสวสัดิการ

สงัคม 

55 โครงการสนบัสนุนการประชาคม

คน้หาผูเ้สพและผูเ้กี�ยวขอ้งกบัยา

เสพติด  อาํเภอเมืองมหาสารคาม 

เพื�อประชาสมัพนัธ์การแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด 

สนบัสนุนกิจกรรมฯยาเสพติด 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชนไดรั้บรู้ข่าวสาร

การแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

กอง

สาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

56 โครงการสนบัสนุนการอบรมอาชีพ

ใหแ้ก่เยาวชนพลงัแผน่ดินอ.เมือง 

เพื�อสนบัสนุนกิจกรรมของ

เยาวชน 

สนบัสนุนกิจกรรมฯยาเสพติด 35,000 35,000 35,000 35,000 เยาวชนไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการสนบัสนุนการอบรมให้

ความรู้เกี�ยวกบักฎหมายทั�วไปและ

กฎหมายกฎหมายจราจร 

เพื�อใหป้ระชาชนมีความรู้

เกี�ยวกบักฎหมายและกฎจราจร 

�� หมูบ่า้น ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนที�เขา้ร่วมมี

ความรู้ดา้นกฎหมายทั�วไป

และกฎหมายจราจร 

สาํนกัปลดั 

58 โครงการแข่งขนักีฬา-กีฑานกัเรียน

ของศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา

ดอนหวา่นบวัคอ้ 

เพื�อสนบัสนุนศูนยพ์ฒันา

คุณภาพการศึกษาดอนหวา่น

บวัคอ้ 

�  แห่ง 2�,��� 20,000 20,000 20,000 เยาวชนไดเ้ขา้ร่วม

กิจกรรม 

กองการศึกษา 

59 การพฒันาสตรีและครอบครัว เพื�อพฒันาบทบาทสตรีและ

สร้างครอบครัวใหอ้บอุ่น 

ตามโครงการ 2�,��� 20,000 20,000 20,000 ทาํใหคุ้ณภาพชีวติสตรีใน

ตาํบลดีขึ�น 

กองสวสัดิการฯ 

60 การพฒันามาตรฐานงานสาธารณสุข

มูลฐาน �� งาน 

เพื�อพฒันามาตรฐานงาน

สาธารณสุขมูลฐาน �� งานให้

ดีขึ�น 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� งานสาธารณสุขมูลฐาน �� 

งานใหดี้ขึ�น 

กองสาธารณสุข 

 

 

61 การสร้างสุขภาพกบัการออกกาํลงั

กาย 

เพื�อใหเ้กิดทางเลือกดา้นการ

ดูแลสุขภาพ 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพแขง็แรง กองสารณสุข 

 

62 เสริมสร้างความเขา้ใจกิจการที�เป็น

อนัตรายต่อสุขภาพ 

ความปลอดภยัในชุมชน � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนปลอดภยัจาก

สิ�งแวดลอ้มโรงงาน 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

63 

 

สนบัสนุนกองทุนหลกัประกนั

สุขภาพ ต.บวัคอ้ 

เพื�อกองทุนมีเขม้แขง็ � ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีหลกัประกนั

สุขภาพที�ดีขึ�น 

กองสาธารณสุข 

64 อาหารปลอดภยั เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� โครงการวนัทอ้งถิ�นไทย เพื�อใหป้ระชาชนเห็นความ 

สาํคญัของการกระจายอาํนาจ 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีส่วนร่วม

และเขา้ใจการปกครอง

ทอ้งถิ�น 

สาํนกัปลดั 

�� 

 

โครงการตาํบลบวัคอ้สู่ตาํบลนมแม่ เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการลดปริมาณขยะในชุมชน เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการสร้างสุขภาพกบัการออก

กาํลงักาย 

เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการอุดหนุนสนบัสนุนบริการ

สาธารณสุขมูลฐาน �� หมู่บา้น 

เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการพฒันาทกัษะชีวติเฝ้าระวงั

ป้องกนัการมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนั

ควร ของเยาวชนตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� 

 

โครงการจดัซื�อวสัดุวทิยาศาสตร์

เพื�อการแพทย ์เช่น ทรายอะเบท,

นํ� ายาพน่หมอกควนั,วคัซีน,ชุดตรวจ

สารเสพติด ฯลฯ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีสุขภาพที�ดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนสุขภาพ

แขง็แรง 

กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการเงินสมทบกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อสนบัสนุนกองทุน

สวสัดิการชุมชนตาํบลบวั 

ตามโครง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีหลกัประกนั

ดา้นสวสัดิการที�ดีขึ�น 

กองสวสัดิการฯ 

�� 

 

โครงการแกนนาํตาวเิศษ จดัตั�ง

ธนาคารขยะในโรงเรียน 

เพื�อใหเ้ยาวชนมีจิต รักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ชุมชนสะอาด กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการแกนนาํครอบครัวอบอุน่ 

สานสายใยครอบครัว 

มีความรักภายในครอบครัว � ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ครอบครัวมีความสุข กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการอบรม พรบ.สาธารณสุข 

แก่ผูป้ระกอบการ ตาม พรบ. 

ผูป้ระกอบการมีความเขา้ใจ

กฏหมาย 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ผูป้ระกอบการมีความรู้ กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการอบรมหญิงตั�งครรภเ์พื�อ

ความพร้อมต่อการดูแลบุตร 

เพื�อใหห้ญิงตั�งครรภมี์ความรู้ � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� เด็กสุขภาพแขง็แรง กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจสุขภาพ 

ผูสู้งอาย ุ

เพื�อใหผู้สู้งอายมีุสุขภาพดี � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ผูสู้งอายสุุขภาพดี กองสาธารณสุข 

�� 

 

โครงการบาํบดั ผูติ้ดยาเสพติดใน

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหผู้ติ้ดยาเลิกยาเสพติด � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มีผูติ้ดยาเสพติด กองสาธารณสุข 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านพฒันาสังคม 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมคุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ของประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะ

ไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 
  

�� 

 

โครงการฝึกอาชีพผูติ้ดยาเสพติด    

ที�บาํบดัแลว้ 

เพื�อใหผู้บ้าํบดัยาเสพติด          

มีอาชีพมั�นคง 

� ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ผูบ้าํบดัยาแลว้มี

อาชีพ 

กองสาธารณสุข 

80 

 

จ่ายเบี�ยยงัชีพผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ         

ผูติ้ดเชื�อเอดส์ 

เพื�อช่วยเหลือและใหมี้รายได ้ �� ครั� ง �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ 

ผูติ้ดเชื�อเอดส์

รายไดป้ระจาํ 

กองสวสัดิการ

สงัคม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  � การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

แนวทางที�  �พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�

รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� ฝึกอบรมใชชี้วติแบบเศรษฐกิจ

พอเพียง 

เพื�อใหป้ระชาชนใชชี้วติและ

ความเป็นอยูแ่บบพอเพียง 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีคุณภาพชีวติ 

ที�ดี  และอยูอ่ยา่งพอเพียง   

สาํนกัปลดั 

2 ฝึกอบรมเพิ�มทกัษะฝีมือแรงงาน เพื�อเพิ�มทกัษะและความ 

ชาํนาญในการประกอบอาชีพ 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� แรงงานมีฝีมือ 

และคุณภาพมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

3 ฝึกอาชีพผูพ้ิการ  ดอ้ยโอกาส เพื�อใหผู้พ้ิการดอ้ยโอกาส 

อยูร่่วมกบัสงัคมอยา่งมีคุณค่า 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ผูพ้ิการดอ้ยโอกาส 

มีคุณภาพชีวติที�ดีขึ�น 

สาํนกัปลดั 

4 ก่อสร้างโรงงานปุ๋ยชีวภาพ 

และสนบัสนุนซื�อวสัดุอุปกรณ์ 

เพื�อลดปัญหาสารเคมีตกคา้งใน

ผลผลิตทางการเกษตร 

3  แห่ง 6��,��� 6��,��� 6��,��� 6��,��� มีโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพ กองช่าง 

5 โครงการเงินสนบัสนุนศูนยเ์รียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียงทุกหมูบ่า้นในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

��  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีศูนยเ์รียนรู้แบบพอเพียง สาํนกัปลดั 

6 ส่งเสริมการทาํปุ๋ยชีวภาพ 

ตามแบบคิวเซ 

เพื�อเป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนมีความรู้ในการ

ประกอบอาชีพมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

7 ส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี�ยง

ไหมทุกหมูบ่า้นในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหเ้กษตรกรมีรายได ้

เพิ�มขึ�น 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� เกษตรกรมีรายไดเ้พิ�มขึ�น สาํนกัปลดั 

8 สนบัสนุนงบประมาณซื�อวสัดุ

ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลย ี

เพื�อเพิ�มศกัยภาพใหแ้ก่สมาชิก

ในกลุ่ม 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� สมาชิกกลุ่มมีศกัยภาพใน

การทาํงานมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

แนวทางที�  �  พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

9 จดัตั�งศูนยข์า้วชุมชนตาํบลบวัคอ้ เพื�อมีพนัธ์ุขา้วจาํหน่ายใหแ้ก่

เกษตรกร 

ตามโครงการ 2��,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีพนัธ์ุขา้วเพียงพอในการ

เพาะปลูก 

สาํนกัปลดั 

�0 ทศันศึกษาดูงานกลุ่มสมาชิก

ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลย ี

เพื�อเพิ�มพคูวามรู้และ

ประสบการณ์ 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� สมาชิกกลุ่มมีความรู้ 

เพิ�มขึ�น 

สาํนกัปลดั 

11 โครงการส่งเสริมการปลูกพืช

สมุนไพรในครัวเรือนในเขต

ตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อลดรายจ่ายเพิ�มรายไดใ้ห้

ประชาชน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาชนประหยดั   มี

รายไดม้ากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

12 โครงการส่งเสริมการเลี�ยงปลา

นิลแปลงเพศในบ่อดินเชิง

พาณิชย ์

เพื�อใหป้ระชาชนมีรายได ้ ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� เพื�อใหป้ระชาชนมีรายได ้ สาํนกัปลดั 

�� 

 

สนบัสนุนโครงการป้องกนัและ

รักษาความปลอดในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของผูใ้ชถ้นนจาก

ปัญหาเมาแลว้ขบั 

เพื�อลดการสูญเสียชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน 

� ครั� ง �,��� �,��� �,��� �,��� ประชาชนมีความปลอดภยั สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  พฒันาด้านการศึกษา 

แนวทางที�  �เพิ�มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� จดัตั�งศูนยบ์ริการสารสนเทศ

เทคโนโลย ี

เพื�อเป็นสถานที�บริการ

สารสนเทศเทคโนโลย ี

�  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีศูนยบ์ริการสารสนเทศ

เทคโนโลยทีี�ทนัสมยั 

กองการศึกษา 

2 ก่อสร้างหอ้งสมุด  ประจาํ  อบต. เพื�อเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ �  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีหอ้งสมุดเพื�อบริการ 

แก่ประชาชน 

กองช่าง 

3 ส่งเสริมมอบทุนการศึกษาทุกระดบั เพื�อสนบัสนุนทุนการศึกษา ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นกัเรียนสามารถเล่าเรียน

ไดต้ามความตอ้งการ 

กองการศึกษา 

4 พิธีมอบวฒิุบตัรบณัฑิตนอ้ย เพื�อมอบวฒิุบตัรใหแ้ก่เด็กที�จบ 

การศึกษาจากศูนยพ์ฒันาเด็ก

เลก็โนนมี�  และศูนยฯ์บวัคอ้  

ตามโครงการ 2�,��� 2�,��� 2�,��� 2�,��� เกิดความภาคภูมิใจ

สาํหรับนกัเรียน  และ

ผูป้กครอง 

กองการศึกษา 

5 จดัตั�งศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เพื�อเป็นแหล่งเรียนรู้ดา้น

การศึกษาพิเศษ 

�  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีแหล่งเรียนรู้ดา้น

การศึกษาพิเศษ 

กองการศึกษา 

6 ค่ายพฒันาทกัษะดา้นวชิาการ เพื�อพฒันาความสามารถดา้น

วชิาการ 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� นกัเรียนมีความสามารถ

ในดา้นวชิาการเพิ�มขึ�น 

กองการศึกษา 

7 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื�อปลูกฝังความเป็น 

ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� นกัเรียนมีความรู้และ

เขา้ใจเรื�องประชาธิปไตย 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  พฒันาด้านการศึกษา 

แนวทางที�  �เพิ�มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

8 ค่ายเยาวชนสดใสตา้นภยัยาเสพติด เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาด 

ของยาเสพติด 

ปีละ  �  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไม่มีนกัเรียนยุง่เกี�ยวกบั 

ยาเสพติด 

กองสาธารณสุข 

9 อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน เพื�อใหน้กัเรียนมีร่างกาย

สมบูรณ์แขง็แรง 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นกัเรียนไดรั้บอาหาร

เสริม 

(นม)  ทุกคน 

กองการศึกษา 

10 อาหารกลางวนั เพื�อเสริมสร้างดา้นโภชนาการ

ของนกัเรียน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นกัเรียนไดรั้บอาหาร

กลางวนัทุกคน 

กองการศึกษา 

�1 ฝึกทบทวนลูกเสือชาวบา้นประจาํปี เพื�อเพิ�มพนูความรู้ใหแ้ก่

ลูกเสือชาวบา้น 

ปีละ  �  ครั� ง 10�,��� 10�,��� 10�,��� 10�,��� ลูกเสือชาวบา้นไดรั้บ

ความรู้เพิ�มขึ�น 

สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  พฒันาด้านการศึกษา 

แนวทางที�  �สนับสนุนงบประมาณ  เพื�อจัดการศึกษาในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� จดัตั�งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

 บา้นหนองคอ้ ม.�                      

ศูนยเ์ด็กเลก็บา้นโนนมี�  ม. � 

เพื�อเป็นสถานที�เตรียมความ

พร้อมของเด็กก่อนวยัเรียน 

2  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

เพิ�มขึ�น 

กองการศึกษา 

2 จดัตั�งวงหมอลาํ  วงโปงลาง 

คณะกลองยาว  ของนกัเรียน 

และประชาชน 

เพื�อส่งเสริมความสามารถดา้น

การแสดงของนกัเรียน 

และประชาชน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นกัเรียนสามารถแสดง 

ออกงานตามที�ต่าง ๆ ได ้

กองการศึกษา 

3 จดัซื�อวสัดุสื�ออุปกรณ์  ชุดรับ 

สญัญาณการศึกษาของโรงเรียน 

เพื�อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมี

คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� นกัเรียนไดเ้รียนรู้ 

และไดศึ้กษาทางไกล 

กองการศึกษา 

4 จดัซื�อครุภณัฑศู์นยพ์ฒันาเด็กเลก็ เพื�อใหเ้กิดการเรียนการสอน

อยา่งมีคุณภาพ 

ตามโครงการ 6��,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีครุภณัฑเ์พียงพอกบั

ความตอ้งการ 

กองการศึกษา 

5 ปรับปรุงหอ้งคอมพิวเตอร์ เพื�อใหพ้ร้อมในสาํหรับการใช้

งานและความสะดวก 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� หอ้งคอมพิวเตอร์พร้อม

สาํหรับการใชง้าน 

กองการศึกษา 

6 อุดหนุนการศึกษานอกโรงเรียน 

โครงการยกระดบัการศึกษา 

ประชากรวยัแรงงาน  ตาํบลนาํร่อง 

เพื�อยกระดบัการศึกษาของ

ประชากรวยัแรงงาน 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชากรวยัแรงงาน

ไดรั้บการศึกษาที�สูงขึ�น 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  พฒันาด้านการศึกษา 

แนวทางที�  � สนับสนุนงบประมาณ  เพื�อจัดการศึกษาในพื�นที�องค์การบริหารส่วนตําบล 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

7 สนุกแคม้ป์  สนุกคิด เพื�อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ

ดา้นการสื�อสารสาํหรับเยาวชน 

ตามโครงการ 40,000 40,000 40,000 40,000 สามารถนาํความรู้ที�ไดม้า

ประยกุตใ์ชใ้นชีวติ 

ประจาํวนั 

กองการศึกษา 

8 บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ

สามเณร 

และบวชศีลจาริณี  ภาคฤดูร้อน 

เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพื�อใหป้ระชาชนไดศึ้กษาและ

ปฏิบติัตามหลกัธรรมในพทุธ

ศาสนา 

ส่งเสริมสนบัสนุน 

กิจกรรม 
20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชนและเยาวชนได้

เรียนรู้  และเขา้ใจใน

หลกัธรรมของพทุธศาสนา 

กองการศึกษา 

9 

 

สนบัสนุนโครงการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเพื�อพฒันายกระดบั

ผลสมัฤทธิ� ทางการเรียน 

เพื�อเป็นการเตรียมพร้อมใน

การสอบ  O-net ของนกัเรียน 

นกัเรียน  ���  คน ��,000 15,000 ��,��� ��,��� ทาํใหเ้กิดความพร้อมใน

การสอบ O-net ของ

นกัเรียน 

กองการศึกษา 

10 สนบัสนุนโครงการทุนการศึกษา

เด็กสภาวะยากลาํบากในพื�นที� 

เพื�อจดัสรรทุนการศึกษาเด็ก

สภาวะยากลาํบากในพื�นที� 

7 โรงเรียน ��,800 20,800 20,��� 20,��� ทาํใหเ้กิดความเท่าทียมทาง

การศึกษา 

กองการศึกษา 

11 

 

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม

ราชกมุารีในโอกาสฉลอง 

พระชนมาย ุ � เมษายน 

เพื�อจดัทาํโครงการเฉลิมพระ

เกียรติ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

�ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนทุกหมูเ่หล่ามี

ส่วนร่วมในการแสดงความ

จงรักภกัดี 

สาํนกัปลดั 

�� 

 

โครงการหมูบ่า้นรักษาศีล � ทุก

หมู่บา้น 

ประชาชนมีศีลธรรม � ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีความสุข กองการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  � ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของ  อบต.  ให้แก่ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� อบรมใหค้วามรู้ระเบียบกฎหมาย 

แก่สมาชิก  อบต./และประชาชน 

เพื�อใหส้มาชิก อบต. /

ประชาชน รู้ระเบียบกฎหมาย 

1  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� สมาชิก อบต./ประชาชนมี

ความรู้กฎหมายเพิ�มขึ�น 

สาํนกัปลดั 

2 โครงการเครือข่ายยติุธรรมตาํบล เพื�อใหมี้ความรู้ดา้นกฎหมาย/

และยติุธรรมเพิ�มขึ�น 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีความรู้ดา้น

กฎหมายเพิ�มขึ�น 

สาํนกัปลดั 

3 อบรม/สมัมนา  ผูบ้ริหาร   

สมาชิก  อบต.  พนกังาน  อบต. 

เพื�อพฒันาศกัยภาพของ 

บุคลากร 

�  ครั� ง 3��,��� 3��,��� 3��,��� 3��,��� บุคลากรมีศกัยภาพเพิ�ม

มากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

4 จดัทาํแผนที�ภาษี  และทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

เพื�อความรวดเร็วในการ

จดัเก็บภาษี 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� สามารถจดัเก็บภาษีไดเ้ร็ว

ขึ�น 

กองช่าง 

5 ใชร้ะบบสารสนเทศ  ( G.I.S ) เพื�อใชใ้นการสาํรวจขอ้มูล ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� สามารถสาํรวจขอ้มูลได้

อยา่งรวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการเงินอุดหนุนเพื�อจดัตั�งศูนย์

รวมขอ้มูลข่าวสารการจดัซื�อจดัจา้ง

ระดบั อาํเภอเมืองฯ มหาสารคาม 

เพื�อความรวดเร็วในการ

ใหบ้ริการของศูนยป์ระสานฯ 

เงินอุดหนุนโครงการให ้

อบต.หนองโน อ.เมือง    

มหาสารคม 

��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ศูนยป์ระสานฯสามารถ

ใหบ้ริการไดร้วดเร็วขึ�น 

สาํนกัปลดั 

7 ทศันศึกษาดูงานในประเทศและ

ต่างประเทศ  ของคณะผูบ้ริหาร 

สมาชิก  อบต.  และพนกังาน  อบต. 

เพื�อเพิ�มศกัยภาพการปฏิบติั

หนา้ที�ของบุคลากร 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� บุคลากรมีศกัยภาพในการ

ปฏิบติังานเพิ�มมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

8 สนบัสนุนทุนการศึกษา  ทุกระดบั  

ของผูบ้ริหาร  สมาชิก  และพนกังาน 

เพื�อใหบุ้คลากรไดรั้บ

การศึกษาที�สูงขึ�น 

ตามโครงการ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� บุคลากรมีการศึกษา 

ที�สูงขึ�น 

สาํนกัปลดั 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �  ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานของ  อบต.  ให้แก่ประชาชน 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

� เพิ�มประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ที�

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

เพื�อใหก้ารปฏิบติังานมี

ประสิทธิภาพเพิ�มขึ�น 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� การปฏิบติัขององคก์ร 

มีประสิทธิภาพมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 

10 

 

ติดตั�งหอกระจายข่าวไร้สาย เพื�อความสะดวกในการ

ประชาสมัพนัธ ์

ตามโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 มีหอกระจายข่าวไร้สาย กองช่าง 

11 โครงการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น/

ตาํบล 

เพื�อรับทราบปัญหาและ

ความตอ้งการของแต่ละ

หมู่บา้น 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไดข้อ้มูลความตอ้งการ

ของแต่ละหมู่บา้น 

สาํนกัปลดั 

12 ทาํวารสาร  อบต. 

 

เพื�อเผยแพร่ประชาสมัพนัธ ์ ปีละ  �  ฉบบั ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีการทาํวารสารเผยแพร่ สาํนกัปลดั 

13 อบต.เคลื�อนที�  พบประชาชน เพื�อรับทราบปัญหาและ

ความตอ้งการของประชาชน 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ไดรั้บขอ้มูลความตอ้การ 

ในการพฒันา 

สาํนกัปลดั 

14 ทศันศึกษาดูงานของประชาคมตาํบล  

และกลุ่มอาชีพหมู่บา้น 

เพื�อเพิ�มความรู้และ

ประสบการณ์ในการทาํงาน 

�  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ประชาคมและกลุ่มอาชีพ 

มีความรู้และ

ประสบการณ์ 

สาํนกัปลดั 

15 โครงการสนบัสนุนงานบุญเบิกฟ้า

และกาชาดจงัหวดัมหาสารคาม 

เพื�อสนบัสนุนการ

ดาํเนินงานของเหล่ากาชาด

จงัหวดัมหาสารคาม 

ส่งเสริมสนบัสนุน 

กิจกรรม 
20,000 20,000 20,000 20,000 เหล่ากาชาดฯ ได้

ดาํเนินการตามภารกิจและ

อาํนาจหนา้ที� 

สาํนกัปลดั 



 

- 49 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �   จัดหาเครื�องมอื  เครื�องใช้และอปุกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ ���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

1 จดัซื�อวสัดุ/

ครุภณัฑ ์

สาํนกังาน 

เพื�อจดัซื�อวสัดุ/ครุภณัฑ ์สาํนกังาน  

เช่น ตูเ้ก็บเอกสาร  โตะ๊  เกา้อี�  ฯลฯ

ทั�งศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็และทุกส่วน

ราชการ 

ครุภณัฑ ์สาํนกังาน ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ส่วนราชการ อบต.บวัคอ้

มีครุภณัฑ ์สาํนกังาน

เพียงพอ 

สาํนกัปลดั 

กองคลงั 

กองช่าง 

สาธารณสุข 

ศึกษา 

สวสัดิการสงัคม 

 

2 จดัซื�อวสัดุ/

ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร์ 

เพื�อจดัซื�อวสัดุ/ครุภณัฑ ์

คอมพิวเตอร์  เช่น คอมพิวเตอร์ตั�ง

โตะ๊  โนต้บุค๊ ฯลฯทั�งศูนยพ์ฒันา

เด็กเลก็และทุกส่วนราชการ 

ครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์ ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ส่วนราชการ อบต.บวัคอ้

มีครุภณัฑ ์คอมพิวเตอร์

เพียงพอ 

สาํนกัปลดั 

กองคลงั 

กองช่าง 

สาธารณสุข 

ศึกษา 

สวสัดิการสงัคม 

3 ซื�อถงัดบัเพลิง  

จาํนวน  ��  ถงั 

เพื�อใหมี้อปุกรณ์เพียงพอ 

ในการป้องกนัอบุติัภยั 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีครุภณัฑเ์พียงพอในการ

ปฏิบติังาน 

สาํนกัปลดั 



 

- 50 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �จดัหาเครื�องมอื  เครื�องใช้และอปุกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

4 จดัซื�อเครื�องหยอดเมลด็พนัธ์ขา้ว เพื�อบริการแก่ประชาชน �  เครื�อง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนมีตน้ทุนการผลิต

ขา้วตํ�าลง 

สาํนกัปลดั 

5 จดัซื�อเครื�องพน่ยาแบบละออง

ฝอยป้องกนัไขเ้ลือดออก 

เพื�อมีครุภณัฑเ์พียงพอในการ

ปฏิบติังาน 

5  เครื�อง 350,000 350,000 ���,��� ���,��� มีครุภณัฑเ์พียงพอในการ

ปฏิบติังาน 

สาํนกัปลดั 

6 ก่อสร้างโรงฆ่าสตัว ์ ของ  อบต. เพื�อมีสถานที�ฆ่าสตัวป์ระจาํ

ตาํบล 

�  แห่ง 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด 
�,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� มี�สถานที�ฆ่าสตัวที์�ได้

มาตรฐาน 

กองช่าง 

7 ก่อสร้างโรงเก็บวสัดุ เพื�อมีโรงเก็บวสัดุที�ปลอดภยั �  แห่ง 500,000 500,��� ���,��� ���,��� มีโรงเก็บวสัดุที�ปลอดภยั กองช่าง 

8 ก่อสร้างหอ้งนํ� า   หอ้งสว้ม 

ชาย – หญิง  และคนพิการ 

เพื�อใหบ้ริการแก่ประชาชน

ที�มาใชบ้ริการอยา่งทั�วถึง 

ตามแบบ  อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีหอ้งนํ� า  หอ้งสว้ม 

ที�สะดวกในการใหบ้ริการ 

กองช่าง 

9 จดัทาํเวทีอเนกประสงค ์ เพื�อความสะดวกในการจดั

กิจกรรม 

�  แห่ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีเวทีอเนกประสงคส์าํหรับใช้

จดักิจกรรม 

กองช่าง 

10 จดัทาํเวบ็ไซต ์อบต. เพื�อใชใ้นการประชาสมัพนัธ์

หน่วยงาน 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีเวบ็ไซดส์าํหรับ

ประชาสมัพนัธ์หน่วยงาน 

สาํนกัปลดั 

11 อินเตอร์เน็ตเพื�อประชาชน เพื�อบริการประชาชนในการ

คน้ควา้หาขอ้มูล 

�  แห่ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีอินเตอร์เน็ตที�สามารถ

ใหบ้ริการประชาชนได ้

สาํนกัปลดั 

�� 

 

โครงการพฒันาระบบสารบรรณ

อิเลก็ทรอนิกส์  องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นจงัหวดัมหาสารคาม 

เพื�อพฒันาระบบรับ – ส่ง

หนงัสือราชการใหมี้

ประสิทธิภาพ 

ตามโครงการ ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� การรับ - ส่งหนงัสือราชการมี

ประสิทธิภาพมากขึ�น 

สาํนกัปลดั 



 

- 51 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �  จัดหาเครื�องมอื  เครื�องใช้และอปุกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�

รับผดิชอบ 

���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

12 ปรับปรุง/ซ่อมแซม ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

บา้นโนนมี�   และบา้นโคกบวัคอ้ 

เพื�อใหเ้ป็นศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

ที�ไดม้าตรฐาน 

ตามโครงการ 500,000 5��,��� ���,��� ���,��� มีศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ที�ได้

มาตรฐาน 

กองช่าง 

13 จดัทาํแผนแม่บทชุมชน  หมู่บา้น เพื�อใชเ้ป็นแนวทางในการ

พฒันาหมู่บา้น  และชุมชน  

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� มีขอ้มูลและแนวทาง 

ในการพฒันาหมู่บา้น 

สาํนกัปลดั 

14 โครงการวทิยสืุ�อสารพร้อมอุปกรณ์และ

เสา TOWER ประจาํศูนยอ์ปพร. 

เพื�อความสะดวกในการ

ติดต่อสื�อสาร  สาํหรับ  อป

พร.และเจา้หนา้ที� 

เสา TOWER  1  ตน้      

วทิย ุ��  เครื�อง 
���,��� ���,��� ���,��� ���,��� สมาชิก  อปพร. ในตาํบล

และเจา้หนา้ที�สามารถติดต่อ 

สื�อสารกนัไดร้วดเร็วขึ�น 

สาํนกัปลดั 

15 ปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศรช.เป็นอาคาร

พสัดุ 

เพื�อมีโรงเก็บพสัดุที�ปลอดภยั �  แห่ง 100,000 300,000 ���,��� ���,��� มีโรงเก็บวสัดุที�ปลอดภยั กองช่าง 

16 ก่อสร้าง /ปรับปรุงที�จอดรถ  สาํนกังาน  

อบต. 

เพื�อใหมี้สถานที�จอดรถ  อบต. 

ที�มั�นคงถาวร 

1  แห่ง 200,000 200,000 ���,��� ���,��� มีสถานที�จอดรถ  อบต.ที�

มั�นคงถาวร 

กองช่าง 

17 จดัซื�อรถกูชี้พ ประจาํตาํบลบวัคอ้ เพื�อใหมี้รถกูชี้พ  กูภ้ยั 

ประจาํตาํบล 

�  คนั 6��,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีรถกูชี้พ  กูภ้ยั  ใชง้านใน

พื�นที�ตาํบลบวัคอ้ 

สาํนกัปลดั 

18 จดัซื�อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1  ตนั 

แบบมีช่องวา่งดา้นหลงัคนขบั (CAB) 

เพื�อความสะดวกรวดเร็วใน

การปฏิบติังานของ อบต. 

1  คนั 600,000 600,000 600,000 600,000 มีรถบรรทุก (CAB) 

สาํหรับใชง้าน 

กองช่าง 

19 จดัซื�อรถมอเตอร์ไซด ์ ขนาด 110    ซีซี เพื�อความสะดวกสบายในการ

เดินทางติดต่อประสานงาน 

1  คนั 50,000 50,000 50,000 50,000 มีรถมอเตอร์ไซดส์าํหรับ   

ใชง้าน 

กองช่าง 



 

- 52 - 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านการเมอืง  การบริหาร  การจัดการ 

แนวทางที�  �  จัดหาเครื�องมอื  เครื�องใช้และอปุกรณ์ให้มปีระสิทธิภาพ 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะ

ไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

�� โครงการสาํรวจแนวเขตตาํบลบวัคอ้ เพื�อสาํรวจแนวเขตตาํบล ตามโครงการ 100,000 ���,��� ���,��� ���,��� มีแนวเขตตาํบลที� สาํนกัปลดั 

 

21 

 

 

โครงการจดัซื�ออุปกรณ์ ป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั 

เพื�อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น 

จดัหาวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้น

การป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ชดัเจน 

ลดการสูญเสียชีวติ

และทรัพยสิ์น 

สาํนกัปลดั 

�� 

 

โครงการจดัซื�อและติดตั�งกลอ้ง

วงจรปิดพร้อมระบบควบคุม        

ในเขตตาํบลบวัคอ้ 

เพื�อใหป้ระชาชนมีความปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น  

ตามโครงการ 

จดัหาวสัดุอุปกรณ์ที�ใชใ้น

การป้องกนัและบรรเทาสา

ธารณภยั 

1,000,000 

 

�,���,��� 

 

�,���,��� �,���,��� มีแนวเขตตาํบลที�

ชดัเจน 

ลดการสูญเสียชีวติ

และทรัพยสิ์น 

สาํนกัปลดั 

สาํนกัปลดั 

กองช่าง 

23 

 

 

โครงการจดัซื�อ/เช่าซื�อ/เช่า รถขดุดิน

แบบตีนตะขาบ (รถแมคโคร)   

ประจาํ อบต.บวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เครื�องจกัร  ขดุบ่อนํ� า

ใหก้บัประชาชน 

จาํนวน � คนั �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีนํ� าเพื�อ

การเกษตร 

กองช่าง 

�� 

 

โครงการติดตั�งและปรับปรุงระบบ

อินเตอร์เน็ต อบต.บวัคอ้ 

เพื�อใหร้ะบบอินเตอร์เน็ต            

มีประสิทธิภาพ 

ตามแบบ อบต.กาํหนด ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ระบบอินเตอร์เน็ตมี

ประสิทธิภาพ  

สาํนกัปลดั 

25 

 

โครงการจดัซื�อ/เช่าซื�อ/เช่า  

รถตู ้  ประจาํ อบต.บวัคอ้ 

เพื�อใหมี้รถใชใ้นงาน อบต.และ

บริการประชาชน 

จาํนวน � คนั �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีความ

สะดวก 

สาํนกัปลดั 

��  

 

โครงการจดัซื�อ/เช่าซื�อ/เช่า  

รถแทรคเตอร์  ประจาํ อบต.บวัคอ้ 

เพื�อใหมี้เครื�องจกัร ก่อสร้าง/

ปรับปรุงถนนในเขตอบต.บวัคอ้ 

จาํนวน � คนั �,���,��� �,���,��� �,���,��� �,���,��� ประชาชนมีความ

สะดวก 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์การพฒันาที�  �  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

แนวทางที�  �สร้างจิตสํานึกและตระหนักในการดูแลรักษาป่าไม้  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 

 

ที� 

 

โครงการ 

 

วตัถุประสงค ์

 

เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที�มา  

ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 

หน่วยงาน 

ที�รับผดิชอบ 
���1 

(บาท) 

��62 

(บาท) 

��63 

(บาท) 

��64 

(บาท) 

1 รณรงคว์นัสิ�งแวดลอ้มโลก เพื�ออนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม �  ครั� ง 20,000 ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนร่วมอนุรักษ์

สิ�งแวดลอ้ม 

สาํนกัปลดั 

2 ค่ายคุณภาพชีวติและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อรักษาป่าไมไ้ม่ใหถู้กทาํลาย �  ครั� ง 70,000 ��,��� ��,��� ��,��� มีจาํนวนป่าไมเ้พิ�มขึ�น สาํนกัปลดั 

3 ปล่อยพนัธ์ุปลาเฉลิมพระเกียรติ เพื�อเพิ�มจาํนวนป่าไม ้ �  ครั� ง 50,000 ��,��� ��,��� ��,��� มีจาํนวนป่าไมเ้พิ�มขึ�น สาํนกัปลดั 

4 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื�อเพิ�มจาํนวนป่าไม ้ �  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีจาํนวนป่าไมเ้พิ�มขึ�น สาํนกัปลดั 

5 ก่อสร้างระบบบาํบดั/บ่อบาํบดั                

นํ� าเสีย 

เพื�อป้องกนัการเกิดปัญหา 

นํ� าเสียในชุมชน 

�  แห่ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� มีบ่อบาํบดันํ� าเสีย 

ในชุมชน 

กองช่าง 

6 โครงการธนาคารขยะ เพื�อรักษาความสะอาดภายใน

หมู่บา้น  ตาํบล 

ปีละ  �  ครั� ง ���,��� ���,��� ���,��� ���,��� ลดปริมาณขยะในหมูบ่า้น กองสาธารณสุข 

� โครงการรักนํ� า รักป่า รักษาแผน่ดิน   เพื�อเฉลิมพระเกียรติ /และ    

อนุรักษณ์สิ�งแวดลอ้ม 

1  ครั� ง 20,000 20,000 �0,000 �0,000 ประชาชนร่วมเฉลิมพระ

เกียรติ 

สาํนกัปลดั 

8 กิจกรรมประกวดลูกโลกสีเขียว เพื�อกระตุน้ใหป้ระชาชน

ช่วยกนัดูแลรักษาป่าไม ้

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� ประชาชนร่วมมือกนัใน

การดูแลรักษาป่าไม ้

สาํนกัปลดั 

9 โครงการเกษตรเพื�ออาหารกลางวนั เพื�อใหเ้ด็กไดรั้บสารอาหารที�

สมบูรณ์ 

�  ครั� ง ��,��� ��,��� ��,��� ��,��� เด็กนกัเรียนสุขภาพ

แขง็แรง 

สาํนกัปลดั 

10 โครงการคลองสวย นํ� าใส เพื�อรักษาธรรมชาติ 1 ครั� ง 20,000 20,000 20,000 20,000 มีธรรมชาติที�สมบูรณ์ สาํนกัปลดั 
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