
๒.บัญชโีครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.0๒ ๑๐๕

ด้าน บริการชมุชนและสงัคม

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๑ โครงการกอํสร๎างอาคารกลํุมเย็บ
ผ๎า ขนาด 6x10 เมตร หมูํที่ ๕

เพื่อเปน็สถานที่ในการเย็บ
ผ๎าของกลํุมอาชีพเย็บผ๎า

บา๎นแกด า หมูํที่ ๕

จ านวน ๑  หลัง    190,000    190,000   190,000   190,000   190,000 ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ ๕

มสีถานที่ใน
การ

ด าเนนิการ
ของกลํุม

อาชีพเย็บผ๎า

กองสวัสดิการ
สังคม

๒ โครงการกอํสร๎างโรงเรือนศูนย์
เรียนร๎ูการเกษตรต าบลเจริญศิลป์

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการ
ด าเนนิการศูนย์เรียนร๎ู

การเกษตร

จ านวน ๑ หลัง    120,000    120,000   120,000   120,000   120,000 จ านวน แหงํ
ที่ด าเนนิการ

ใช๎เป็นสถานที่
ในการสาธติ
พันธุ์พืช พันธุ์
สัตวใ์นศูนย์

เรียนร๎ูการเกษตร

ส านกัปลัด

  310,000   310,000   310,000  310,000  310,000

ยทุธศาสตร์ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน
โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารสว่นต าบลเจริญศิลป์ 
ยทุธศาสตร์จงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยทุธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเขม้แขง็ของชมุชนและสง่เสริมอาชพี



๑๐๖

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๓ โครงการกอํสร๎างตลาดชุมชน
หมูํบา๎น หมูํที่ ๓

เพื่อลดคําใช๎จํายและเพิ่ม
รายได๎ใหก๎บัครัวเรือน

จ านวน ๑ แหงํ    200,000    200,000   200,000   200,000   200,000 ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ ๕

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ขายสินค๎า
ตลาดสด

กองสวัสดิการ
สังคม

๔ โครงการกอํสร๎างตลาดชุมชน
หมูํบา๎น หมูํที่ ๗

เพื่อลดคําใช๎จํายและเพิ่ม
รายได๎ใหก๎บัครัวเรือน

จ านวน ๑ แหงํ    200,000    200,000   200,000   200,000   200,000 ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ ๕

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ขายสินค๎า
ตลาดสด

กองสวัสดิการ
สังคม

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๕ โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคม หมูํที่ ๔

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๔

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

ก่อสรา้งตลาดชุมชน

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๔



๑๐๗

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๖ โครงการตํอเติมอาคารศาลา
เอนกประสงค์ (บริเวณศูนย์
เรียนร๎ูชุมชนหมูํที่ ๕

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๕

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซม
อาคารศาลาเอนกประสงค์ 
(บริเวณศูนย์เรียนร๎ูชุมชนหมูํที่ ๕

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๕

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๘ โครงการกอํสร๎างหอ๎งน้ า(บริเวณ
ศูนย์เรียนร๎ูชุมชน) หมูํที่ ๕

เพื่อบริการประชาชนในการ
จัดกจิกรรมตํางๆประจ า

หมูํบา๎น

หอ๎งน้ าสะอาด
จ านวน ๑ หลัง หมูํที่

 ๕

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ๗๐ 
ของประชาชน
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
หอ๎งน้ า

สะอาดใช๎

ส านกัปลัด

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๕

งบประมาณและที่ผํานมาโครงการ



๑๐๘

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้าน
นาดี หมู่ที่ ๖

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง 200,000   200,000   200,000  200,000  200,000  ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๑๐ โครงการกอํสร๎างหอ๎งน้ าบริวณที่
สาธารณะหมูํบา๎น หมูํที่ 7

เพื่อบริการประชาชนในการ
จัดกจิกรรมตํางๆประจ า

หมูํบา๎น

หอ๎งน้ าสะอาด
จ านวน ๑ หลัง หมูํที่

 ๗

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ๗๐ 
ของประชาชน
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
หอ๎งน้ า

สะอาดใช๎

ส านกัปลัด

๑๑ โครงการกอํสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ
หมูํที่ 7

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๗

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๐ ๐ ๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๘๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๗

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๐๙

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๑๒ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านสร้าง
ฟากหมู่ที่ ๗

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๒ หลัง 400,000   400,000   400,000  400,000  400,000  ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
จดักิจกรรมใน

ชุมชน

ส านกัปลัด

๑๓ โครงการต่อเติมศาลา
เอนกประสงค์บริเวณที่
สาธารณะหมู่บ้าน บ้านสร้าง
ฟากหมู่ที่ ๗

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๒ หลัง 400,000   400,000   400,000  400,000  400,000  ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๑๔ โครงการก่อสร้างตลาด

ชุมชนบริเวณศาลาเอนกประ
สงต์ต้นมะขามใหญ่ หมู่ที่ ๗

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการ
จ าหนาํยสินค๎าประจ าหมูํบา๎น

จ านวน ๑ แหงํ บา๎น
สร๎างฟากหมูํที่ ๗

500,000   500,000   500,000  500,000  500,000  ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน

การจ าหนาํย
สินค๎าในชุมชน

ส านกัปลัด

๑๕ โครงการกอํสร๎างอาคาร
ประชาคมประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ ๘

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๘

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
จดักิจกรรมใน

ชุมชน

ส านกัปลัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๘

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๐

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๑๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซม ศาลา
ประชาคมหมูํที่ ๘

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคมใหม๎พีื้นที่ใช๎งาน
เพิ่มขึ้น และใหม๎สีภาพที่
พร๎อมใช๎งานในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ แหงํ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๑๗ โครงการต่อเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านกุด
นาขาม หมู่ที่ ๘

เพื่อตํอเติมศาลาประชาคม
ใหม๎พีื้นที่ใช๎งานเพิ่มขึ้นและ
ใหม๎สีภาพที่พร๎อมใช๎งานใน
การจัดกจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ แหงํ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๑๘ โครงการตํอเติมศาลาประชาคม
หมูํที่ ๙

เพื่อตํอเติมศาลาประชาคม
ใหม๎พีื้นที่ใช๎งานเพิ่มขึ้น และ
ใหม๎สีภาพที่พร๎อมใช๎งานใน
การจัดกจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ แหงํ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

380,000 380,000 380,000 380,000 380,000

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๙



๑๑๑

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๑๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคมหมูํที่ ๙

เพื่อปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคมใหม๎พีื้นที่ใช๎งาน
เพิ่มขึ้น และใหม๎สีภาพที่
พร๎อมใช๎งานในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ แหงํ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๒๐ โครงการปรับปรุงซํอมแซมศาลา
ประชาคมหมูํที่ ๑๐ บา๎นโนนค า
พฒันา

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๒ หลัง หมูํที่
 ๑๐

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๒๑ โครงการตํอเติมศาลาประชาคม
หมูํที่ ๑๐

เพื่อตํอเติมศาลาประชาคม
ใหม๎พีื้นที่ใช๎งานเพิ่มขึ้น และ
ใหม๎สีภาพที่พร๎อมใช๎งานใน
การจัดกจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๒ หลัง หมูํที่
 ๑๐

150,000 150,000 ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด
กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๑๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๒

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๒๒ โครงการกอํสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณที่สาธารณะ
บอํควายต๎ูหมูํที่ 11

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง หมูํที่
 ๑1

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๒๓ โครงการกอํสร๎างหอ๎งน้ าศาลาบอํ
ควายต๎ู หมูํที่ ๑๑

เพื่อใหม๎หีอ๎งน้ าสะอาดใช๎ หอ๎งน้ าสะอาด
จ านวน ๑ หลัง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ๗๐ 
ของประชาชน
ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
หอ๎งน้ า

สะอาดใช๎

ส านกัปลัด

๒๔ เพื่อใช๎เปน็สถานที่ในการจัด
กจิกรรมของชุมชน

จ านวน ๑ หลัง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐ 

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000

ก่อสรา้งศาลาประชาคม/ตอ่เตมิศาลาประชาคม/ปรบัปรงศาลาประชาคม/ซ่อมแซมศาลาประชาคม ม.๑๑

โครงการปรับปรุงตํอเติมศาลา
ประชาคมหมูํที่ ๑๑

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๓

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๒๕ โครงการกอํสร๎างยุ๎งฉางข๎าว
ชุมชนหมูํที่ ๗

เพื่อใช๎เปน็สถานที่เกบ็ข๎าว
ประจ าหมูํบา๎น

จ านวน ๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได๎รับ

ประโยชน์
ร๎อยละ ๕

มสีถานที่ใน
การจัดเกบ็

ข๎าว  ประจ า
หมูํบา๎น

ส านกัปลัด

๒๖ โครงการกอํสร๎างยุ๎งฉางข๎าว
ชุมชนหมูํที่ ๘

เพื่อใช๎เปน็สถานที่เกบ็ข๎าว
ประจ าหมูํบา๎น

จ านวน ๑ หลัง ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชน
ได๎รับ

ประโยชน์
ร๎อยละ ๕

มสีถานที่ใน
การจัดเกบ็

ข๎าว  ประจ า
หมูํบา๎น

ส านกัปลัด

๒๗ โครงการท าลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร ขนาด ๓0x๓๐ 
เมตร หมูํที่ ๕

เพื่อใช๎เปน็สถานที่ตาก
ผลผลิตทางการเกษตรใหก๎บั

ประชาชน

จ านวน ๑ แหงํ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร๎อยละ20
ประชาชน

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
พื้นที่ในการ
ตากผลผลิต

ทางการเกษตร

ส านกัปลัด

๒๘ โครงการจัดหาตลาดรับซ้ือสินค๎า
การเกษตร หมูํที่ 6

เพื่อลดคําใช๎จํายและเพิ่ม
รายได๎ใหก๎บัเกษตร

จ านวน ๑ แหงํ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ๕

ประชาชนมี
สถานที่ในการ
ขายสินค๎าทาง
การเกษตร

ส านกัปลัด

๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐ ๔๒๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผํานมาโครงการ

ก่อสรา้งยุง้ฉางข้าว หมู่ที ่๗

ก่อสรา้งยุง้ฉางข้าว หมู่ที ่๘



๑๑๔

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๒๙ โครงการถมที่สาธารณะบอํเกลือ
หมูํที่ 8บา๎นกดุนาขาม

เพื่อลงหนิลูกรังที่สาธารณะ
บอํเกลือ

จ านวน ๑ แหงํ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๗๐

ได๎รับประโยชน์

ประชาชนมี
สถานที่ใน
การจัด

กจิกรรมใน
ชุมชน

ส านกัปลัด

๓๐ โครงการถมที่สาธารณะสายหว๎ย
บา๎นหมูํที่ 8  บา๎นกดุนาขาม

เพื่อลงหนิลูกรังที่สาธารณะ
บอํเกลือ

จ านวน ๑ แหงํ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร๎อยละ๘๐ 
ของประชาชน
ได๎รับประโยชน์

มสีถานที่ใน
การจัด
กจิกรรม
ประจ าหมูํบา๎น

ส านกัลัด

๓๑ โครงการถมที่สาธารณะวัดร๎าง
(สระ)หมูํที่ ๘

เพื่อลงหนิลูกรังที่สาธารณะ จ านวน ๑ แหงํ 100,000 100,000 0 0 0 ร๎อยละ๘๐ 
ของประชาชน
ได๎รับประโยชน์

มสีถานที่ใน
การจัด
กจิกรรม
ประจ าหมูํบา๎น

ส านกัลัด

350,000 350,000 250,000 250,000 250,000

ถมที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๕

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๓๒ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้า-

ออกหมู่บ้าน บ้านทุ่งค าหมู่ที๓่

เพื่อกอํสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎า-ออก หมูํบา๎น เพื่อ
เปน็การบอกเขตหมูํบา๎น

และสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

จ านวน ๑ ซ๎ุม    130,000    130,000   130,000   130,000   130,000 ร๎อยละ ๑๐๐
ของผ๎ูสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพื่อเปน็การ
บอกเขต
หมูํบา๎นผ๎ู

สัญจรไปมามี
ความสะดวก

มากขึ้น

ส านกัปลัด

๓๓ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้า-
ออกหมู่บ้าน บ้านหนองฮัง
แหลว-หนองหวา้หมู่ที่๔

เพื่อกอํสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎า-ออก หมูํบา๎น เพื่อ
เปน็การบอกเขตหมูํบา๎น

และสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

จ านวน ๑ ซ๎ุม    130,000    130,000   130,000   130,000   130,000 ร๎อยละ ๑๐๐
ของผ๎ูสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพื่อเปน็การ
บอกเขต
หมูํบา๎นผ๎ู

สัญจรไปมามี
ความสะดวก

มากขึ้น

ส านกัปลัด

  260,000   260,000   260,000  260,000  260,000

ก่อสรา้งซุ้มประตทูางเขา้-ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ก่อสรา้งซุ้มประตทูางเขา้-ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๖
ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๓๔ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้า-

ออกหมู่บ้าน บ้านกุดนาขาม
หมู่ที่๘

เพื่อกอํสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎า-ออก หมูํบา๎น เพื่อ
เปน็การบอกเขตหมูํบา๎น

และสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

จ านวน ๑ ซ๎ุม    130,000    130,000             -               -               -   ร๎อยละ ๑๐๐
ของผ๎ูสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพื่อเปน็การ
บอกเขต
หมูํบา๎นผ๎ู

สัญจรไปมามี
ความสะดวก

มากขึ้น

ส านกัปลัด

๓๕ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้า-
ออกหมู่บ้านบ้านสร้างฟาก 
หมู่ที่๑๑

เพื่อกอํสร๎างซ๎ุมประตู
ทางเข๎า-ออก หมูํบา๎น เพื่อ
เปน็การบอกเขตหมูํบา๎น

และสะดวกในการเดินทาง
สัญจรไปมา

จ านวน ๑ ซ๎ุม    130,000    130,000             -               -               -   ร๎อยละ ๑๐๐
ของผ๎ูสัญจร
ไปมามคีวาม
สะดวกในการ
สัญจรไปมา

เพื่อเปน็การ
บอกเขต
หมูํบา๎นผ๎ู

สัญจรไปมามี
ความสะดวก

มากขึ้น

ส านกัปลัด

  260,000   260,000

ก่อสรา้งซุ้มประตทูางเขา้-ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

ก่อสรา้งซุ้มประตทูางเขา้-ออกหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๑๗

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน(ผลผลติของ
โครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๓๖ โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําว หมูํบา๎น บา๎นทุํงค า 
หมูํที่ ๓

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพนัธ์
ข๎อมลูขําวสารทางราชการ

จ านวน ๑ แหงํ 150,000   150,000   150,000  150,000  150,000  
อบต.มี

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏบิติังาน
สูงขึ้นร๎อยละ
 ๖๐ ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู

ขําวสารอยําง
ทั่วถึง

ส านกัปลัด

๓๗ โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําว หมูํบา๎น บา๎น
หนองฮังแหลว หมูํที่ ๔

อบต.มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานสูงขึ้นร๎อยละ ๖๐

 ขึ้นไป

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมลูขําวสารอยําง

ทั่วถึง

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

สูงขึ้นร๎อยละ ๖๐
 ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู

ขําวสารอยําง
ทั่วถึง

ส านกัปลัด

๓๘ โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําว หมูํที่ ๘

อบต.มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานสูงขึ้นร๎อยละ ๖๐

 ขึ้นไป

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมลูขําวสารอยําง

ทั่วถึง

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธภิาพใน
การปฏิบัติงาน

สูงขึ้นร๎อยละ ๖๐
 ขึ้นไป

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสาร
อยาํงทั่วถึง

ส านกัปลัด

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

งบประมาณและที่ผํานมา

ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔

ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘

โครงการ



๑๑๘

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๓๙ โครงการปรับปรุงซํอมแซมหอ
กระจายขําว หมูํบา๎น บา๎นกดุนา
ขาม หมูํที่ ๙

อบต.มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานสูงขึ้นร๎อยละ ๖๐

 ขึ้นไป

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมลูขําวสารอยําง

ทั่วถึง

๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐
อบต.มี

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏบิติังาน
สูงขึ้นร๎อยละ
 ๖๐ ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู

ขําวสารอยําง
ทั่วถึง

ส านกัปลัด

๔๐ โครงการกอํสร๎างหอกระจายขําว
 หมูํที่ ๑๐  จ านวน ๒ จุด        
๑.จุดค๎ุมบา๎นผ๎ูใหญํบา๎น           
 ๒.จุดค๎ุมค าผักแพรว

อบต.มปีระสิทธิภาพในการ
ปฏบิติังานสูงขึ้นร๎อยละ ๖๐

 ขึ้นไป

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมลูขําวสารอยําง

ทั่วถึง

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐
อบต.มี

ประสิทธิภาพ
ในการ

ปฏบิติังาน
สูงขึ้นร๎อยละ
 ๖๐ ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู

ขําวสารอยําง
ทั่วถึง

ส านกัปลัด

๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐ ๒๘๕,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

ก่อสรา้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม หอกระจายขา่วหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐



๑๑๙

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๔๑ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย
ประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ 5

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพนัธ์
ข๎อมลูขําวสารทางราชการ

จ านวน ๑ แหงํ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏบิติังานสูง
ร๎อยละ ๖๐

ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
อยํางทั่วถึง

ส านกัปลัด

๔๒ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย
ประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ ๘

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพนัธ์
ข๎อมลูขําวสารทางราชการ

จ านวน ๑ แหงํ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏบิติังานสูง
ร๎อยละ ๖๐

ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
อยํางทั่วถึง

ส านกัปลัด

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

โครงการตดิตั้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม เสียงตามสาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๕

โครงการตดิตั้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม เสียงตามสาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘



๑๒๐

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๔๓ โครงการติดต้ังเสียงตามสาย
ประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ ๑๑

เพื่อเผยแพรํประชาสัมพนัธ์
ข๎อมลูขําวสารทางราชการ

จ านวน ๑ แหงํ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อบต.มี
ประสิทธิภาพ

ในการ
ปฏบิติังานสูง
ร๎อยละ ๖๐

ขึ้นไป

ประชาชน
ได๎รับข๎อมลู
อยํางทั่วถึง

ส านกัปลัด

๔๔ โครงการปรับปรุงภมูทิศันภ์ายใน
หมูํบา๎น หมูํที่ ๗

เพื่อใหม๎สีถานที่พกัผํอน
หยํอนใจในชุมชน

๑ แหงํ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหงํที่
ด าเนนิการ
ปรับปรุง

ชุมชนมคีวาม
นาํอยูํมทีี่

พกัผํอนหยอนํ
ใจ

ส านกัปลัด

๔๕ โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
วงเวียนกลางหมูํบา๎น หมูํที่ 9

เพื่อใหม๎สีถานที่พกัผํอน
หยํอนใจในชุมชน

๑ แหงํ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนแหงํที่
ด าเนนิการ
ปรับปรุง

ชุมชนมคีวาม
นาํอยูํมทีี่

พกัผํอนหยอนํ
ใจ

ส านกัปลัด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา

โครงการปรบัปรงุภมูทิัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙

โครงการตดิตั้ง/ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม เสียงตามสาย หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑

โครงการปรบัปรงุภมูทิัศน์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗



๑๒๑

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๔๖ โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณ
บอํควายต๎ู หมูํที่ ๑๑

เพื่อใหม๎สีถานที่พกัผํอน
หยํอนใจในชุมชน

๑ แหงํ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนแหงํที่
ด าเนนิการ
ปรับปรุง

ชุมชนมีความนํา
อยูมํีที่พักผํอน

หยอํนใจ

ส านกัปลัด

๔๗ โครงการกอํสร๎างซ๎ุมเฉลิมพระ
เกยีรติบริเวณวงเวียนหมูํบา๎น หมูํ
ที่ 9

เพื่อกอํสร๎างซ๎ุมเฉลิมพระ
เกยีรติและเพื่อใหเ๎กดิความ

จงรักภกัดีตํอพระมหา
กรุณาธิคุณ

๑ ซ๎ุม ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
ความ
จงรักภกัดีตํอ
พระมหา
กรุณาธิคุณ

ประชาชนมี
ความส านกึ
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ

ส านกัปลัด

๔๘ โครงการจัดกจิกรรมเพื่อสํงเสริม
และสนบัสนนุการสร๎างความ
ปรองดองของคนในชาติ

เพื่อใหป๎ระชาชนในเขตอบต.
เจริญศิลปเ์กดิความสามคัคี

ตลอดป/ีประชาชน
ในเขตอบต.เจริญศิลป์

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ประชาชน
ร๎อยละ ๑๐๐

เกดิความ
สามคัคีกนั

ประชาชนใน
พื้นที่มคีวาม
สามคัคีกนั

ส านกัปลัด

๔๙ โครงการสํงเสริมกจิกรรมเด็กและ
เยาวชนในการตํอต๎านยาเสพติด

เพื่อปอ้งกนัและปราบปราม
ปญัหายาเสพติด

เด็กและเยาวชน
ต าบลเจริญศิลป์

10,000 10,000 10,000 10,000 ปญัหายาเสพ
ติดในทอ๎งถิ่น
ลดนอ๎ยลง

ลดการแพรํ
ระบาดของยา

เสพติด

กองการศึกษา

๕๐ โครงการสํงเสริม สนบัสนนุ การ
จัดท าแผนชุมชน การพฒันา
กระบวนการประชาธิปไตยของ
ชุมชน

เพื่อสํงเสริมกระบวนการมี
สํวนรํวมทางการเมอืงการ
รํวมแสดงความคิดเหน็ผําน

เวทปีระชาคม

๙  หมูํบา๎น ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี เกิดการมีสํวน
รํวมทาง

การเมืองท๎องถิ่น

ส านกัปลัด

๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๖๗๐,๐๐๐ ๖๖๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๒๒

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๕๑ โครงการฝึกอบรมอาชีพเพาะเหด็
ใหร๎าษฎรในพื้นที่รับผิดชอบ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

เพื่อใหป๎ระชาชนมรีายได๎ 
เพิ่มขึ้นในครัวเรือนและ
สามารถน าความร๎ูไป
ประกอบอาชีพได๎

๑ คร้ัง/ป ีประชาชน
ในพื้นที่ต าบลเจริญ

ศิลป์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จ านวนคร้ังที่
ด าเนนิ

กจิกรรม

ประชาชนมี
ความร๎ู
น าไปใช๎

ประโยชนไ์ด๎

กองสวัสดิการ
สังคม

๕๒ โครงการจัดกจิกรรมปอ้งกนัและ
แกไ๎ขปญัหายาเสพติดของศูนย์
ปฏบิติัการตํอส๎ู เพื่อเอาชนะยา
เสพติด อบต.เจริญศิลป์

เพื่อสามารถปอ้งกนัและ
แกไ๎ขปญัหายาเสพติดได๎ใน

เขตอบต.เจริญศิลป์

ตลอดป ีจ านวน ๙
หมูํบา๎น

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ยาเสพติด
ลดลง

ประชาชนไมํ
ติดยาเสพติด

ส านกัปลัด

๕๓ โครงการอบรมกฎหมายที่
เกี่ยวกบัชีวิตประจ าวันของ
ประชาชน

เพื่อใหป๎ระชาชนมคีวามร๎ู
เบื้องต๎นเกี่ยวกบักฎหมายที่

จ าเปน็ชีวิตประจ าวัน

๑ คร้ัง/ป ีประชาชน
ในเขตอบต.เจริญศิลป์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ อบรม ๑ 
คร้ัง/ปี

ประชาชนมี
ความร๎ู
เกี่ยวกบั
กฎหมาย

เบื้องต๎นเพื่อ
ใช๎ใน

ชีวิตประจ าวัน

ส านกัปลัด

๕๔ คําใช๎จํายในการสํงเสริม สนบัสนนุ
 การจัดท าแผนพฒันาทอ๎งถิ่น 
แผนการด าเนนิงาน การประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข๎องฯลฯ

เพื่อสํงเสริมกระบวนการมี
สํวนรํวมทางการเมอืงการ
รํวมแสดงความคิดเหน็ผําน

เวทปีระชาคม

๙  หมูํบา๎น ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑ คร้ัง/ปี เกดิการมสํีวน
รํวมทาง
การเมอืง
ทอ๎งถิ่น

ส านกัปลัด

๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐ ๑๙๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๒๓

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๕๕ โครงการบริการประชาชนตาม
หลักเกณฑ์การบริหารบา๎นเมอืงที่ดี

สร๎างระบบบริหารจัดการ
บา๎นเมอืงที่ดี

ด าเนนิการทกุ
ปงีบประมาณ

     20,000      20,000     20,000     20,000     20,000 ร๎อยละความ
พงึพอใจของ
ประชาชน

ประชาชน
ได๎รับการ

บริการที่ดีจาก
 อบต.

ส านกัปลัด

๕๖ โครงการพฒันาศักยภาพกลํุม
สตรีต าบลต าบลเจริญศิลป์

เพื่อสนบัสนนุกจิกรรมกลํุม
สตรี ต าบลเจริญศิลป์

กลํุมสตรี ๙ หมูํบา๎น      20,000      20,000     20,000     20,000     20,000 จ านวนคร้ังที่
ด าเนินกิจกรรม

สตรีได๎แสดงออกถงึ
บทบาทด๎านสตรีใน
การพฒันาชมุชน

กองสวัสดิการ
สังคม

๕๗ โครงการจัดงานวันสตรีสากล เพือ่สํงเสริมการรวมพลังในการ
จดักิจกรรมของคณะกรรมการ

พัฒนาสตรีหมูํบ๎าน(กพสม)

คณะกรรมการ
พฒันาสตรีหมูํบา๎น

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 คณะกรรมการ
พฒันาสตรี
หมูํบา๎น

คณะกรรมการ
สตรีหมูํบา๎นได๎
รวมพลังจัด
กจิกรรมสํู

สาธารณชน

กองสวัสดิการ
สังคม

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๒๔

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลติของ
โครงการ)

2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๕๘ โครงการสํงเสริมกลํุมอาชีพและ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให๎กับประชาชนใน
ต าบลเจริญศิลป์

เพือ่สํงเสริมกลํุมอาชีพและ
ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือให๎กับ
ประชาชนในต าบลเจริญศิลป์

๑ คร้ัง/ปี ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได๎เพิม่ขึ้น

ร๎อยละ ๕

ประชาชนมี
ความร๎ูน าไปใช๎
ประโยชน์ได๎

กองสวัสดิการ
สังคม

๑.กลํุมอาชีพเกษตร(ปลูกแตง

ข๎าวโพด พริก ฯลฯ

๒.กลํุมอาชีพเล้ียงสัตว ์

(โค กระบือ ไกํ เป็ด ฯลฯ)

๓.กลํุมผลิตปุย๋ชีวภาพ

๔.กลํุมเกษตรผสมผสาน

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๕.กลํุมอาชีพแปรรูปผลผลิต

และหตักรรม 

๖.กลํุมอาชีพทอผ๎าไหม 

๗.กลํุมอาชีพเยบ็ผ๎า 

๘.กลํุมอาชีพปลูกเห็ด

๙.กลํุมอาชีพสานเปล

๑๐.กลํุมAEC เกษตรพันธุ์ใหมํ

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๒๕
ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ
๕๙ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอดัปุ๋ยเมด็ 

กลํุมเล้ียงสัตว์เจริญศิลป ์หมูํที่ ๓-
๑๑

เพื่อลดรายจํายเพิ่มรายได๎
ใหก๎บัเกษตรกร

จ านวน ๒ เคร่ือง    200,000    200,000   200,000   200,000   200,000 ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ ๕

เกษตรกลํุม
เล้ียงสัตว์มี

รายได๎เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

๖๐ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองอดัฟาง
ประจ าหมูํบา๎น หมูํที่ ๓-๑๑

เพื่อใช๎อดัฟางในการเล้ียง
สัตว์ของกลํุมอาชีพเล้ียงสัตว์

หมูํที่ ๓-๑๑

จ านวน ๓ เคร่ือง    450,000    450,000   450,000   450,000   450,000 ร๎อยละ100
ชํวยแกไ๎ข
ปญัหาขาด
แคลนหญ๎า
ชํวงหนา๎แล๎ง

เกษตรกร
สามารถลด
คําใช๎จํายใน
การอดัฟาง
ข๎าวและ
รักษา

คุณภาพของ
ฟางได๎ดีและ

ชํวย
แกป๎ญัหา
ขาดแคลน

ฟางข๎าวชํวง
หนา๎แล๎ง

กองสวัสดิการ
สังคม

๖๑ โครงการจัดซ้ือเคร่ืองสับหญ๎า
ส าหรับกลํุมผ๎ูเล้ียงสัตว์ หมูํท ี๕

เพื่อลดคําใช๎จํายและเพิ่ม
รายได๎ใหก๎บัครัวเรือน

จ านวน ๑ เคร่ือง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

ร๎อยละ ๕

ประชาชนมี
รายได๎เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐ ๗๐๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา



๑๒๖

ที่ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวําจะ หนวํยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) ๒๕๖๕(บาท) (KPI) จะได๎รับ รับผิดชอบ

๖๒ โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ า
พลังงานแสงอาทติย์เพื่อ
การเกษตร หมูํที่ 4

เพื่อแกไ๎ขปญัหาขาดแคลน
น้ า ในฤดูแล๎ง

จ านวน ๑ เคร่ือง ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ลดต๎นทนุการ
ผลิตร๎อยละ

10ของต๎นทนุ

ลดคําใช๎จําย
ของเกษตร
ชํวยแกไ๎ข
ปญัหาขาด
แคลนน้ าใน

ฤดูแล๎ง

กองสวัสดิการ
สังคม

๖๓ โครงการสนบัสนนุกองทนุ
หมนุเวียนประกอบอาชีพ หมูํที่ 
3-11

เพื่อเปน็แหลํงเงินทนุในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน

กองทนุ ๙ หมูํบา๎น ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ ๙๐๐,๐๐๐ จ านวนกลํุมที่
ได๎รับการ
สนบัสนนุ

ประชาชนมี
เงินทนุ

ประกอบอาชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

๖๔ โครงการจัดวางผังเมอืง เพื่อความเรียบร๎อย นาํอยูํ จัดวางผังเมอืง ๙ 
หมูํบา๎น

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร๎อยละ๘๐
ชุมชนนาํอยูํ
มากขึ้น

ชุมชนมคีวาม
นาํอยูํ

ส านกัปลัด

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการ งบประมาณและที่ผํานมา


