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องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด   

  จังหวัดนครราชสีมา 
 
 

 



 
คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบล      
ด่านขุนทด  ดําเนินการตามหนังสือด่วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว๕๗๙๗  ลงวันท่ี  ๑๐  ตุลาคม  
๒๕๕๙  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน(ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพ่ือใช้กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถ่ิน   โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของ
ท้องถ่ิน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  อําเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด  คณะผู้บริหารและผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ   เพ่ือเป็นแนวทางในการ
จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี      ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้
ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ตามนโยบายท่ี
คณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้เกิดการพัฒนาในท้องถ่ิน 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ท้ังส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถ่ิน 
ประชาชน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนําไปพัฒนา
ท้องถ่ินต่อไป 
 

 
 
       องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
                                 หน้า    
ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน                                          ๑ – ๑๓   
 
ส่วนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน                                       ๑๔ – ๑๘                                 

(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)        
 
ส่วนท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์องค์ปกครองส่วนท้องถ่ิน                      ๑๙ – ๔๑ 
            ยท.๐๑                                ๔๑ – ๔๓ 
            ยท.๐๒                                                                ๔๔ 
            ยท.๐๓                          ๔๕ – ๕๓ 
      
 ส่วนท่ี  ๔  การนําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีสู่การปฏิบัติ                              ๕๔ – ๕๕ 
              บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน                ๕๖ –  ๒๑๘ 
 
 ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมินผล                                       ๒๑๙ – ๒๒๐ 
  
             ภาคผนวก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 

 

ส่วนท่ี ๑ 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตําบล 
      ประวัติความเป็นมา 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 40 และ
มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าท่ีของสภาตําบลด่านขุนทด ไปเป็นองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตตําบล ตามกฎหมายลักษณะการ
ปกครองท้องท่ี ยกเว้นส่วนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยู่ในตําบลนั้น กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ
แนวเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และหัวหนา้ฝ่ายบริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

                หมู่บ้านในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีท้ังหมด ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี ้

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
บ้านหาญ 
บ้านหัวบึง 
บ้านจั่น 
บ้านโคกรักษ ์
บ้านใหม่เจริญสุข 
บ้านถนนหักน้อย 
บ้านดอนกลอย 
บ้านด่านขุนทด 
บ้านเมืองหาญ 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
บ้านหนองโสน 
บ้านโคกพัฒนา 
บ้านใหม่ไทยเจริญ 
บ้านโพธิ์ทองพัฒนา 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
บ้านจั่นสันติสุข 
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา 

 

หมู่ท่ี 1 
หมู่ท่ี 2 
หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 4 
หมู่ท่ี 5 
หมู่ท่ี 6 
หมู่ท่ี 7 
หมู่ท่ี 8 
หมู่ท่ี 9 
หมู่ท่ี 10 
หมู่ท่ี 11 
หมู่ท่ี 12 
หมู่ท่ี 13 
หมู่ท่ี 14 
หมู่ท่ี 15 
หมู่ท่ี 16 
หมู่ท่ี 17 

 

 

 
 



๒ 

 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยู่
บนท่ีราบสูงโคราช   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร 
ตามถนนสายนครราชสีมา–ขามทะเลสอ – ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร 
มีพ้ืนท่ีติดต่อกับ 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเก่า  ตําบลพันชนะ    ตําบลหนองบัวตะเกียด  ตําบลหนองบัว
ละคร  ตําบลสระจรเข้  ตําบลตะเคียน    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 

 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศท่ีมีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี ้

          1. ฤดูฝน (Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับ
อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม และมี
อิทธิพลของร่องความกดอากาศต่ําหรือร่องมรสุมพาดผ่าน ทําให้เริ่มมีฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลง
มากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียกระยะนี้ว่า ระยะฝนท้ิงช่วง  สําหรับในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน
ฝนจะกลับมาตกชุกอีกครั้งหนึ่ง พบว่า ฝนตกชุกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน  รองลงมาคือเดือนสิงหาคม  

 
          2. ฤดูหนาว (Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในฤดูนี้
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นลมท่ีพัดออกจากความกดอากาศสูงหรือมวล
อากาศเย็นจากประเทศจีน มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปก
คลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ําลงทําให้มีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไปข้ึนอยู่กับกําลังและขนาดของมวล
อากาศเย็นนั้น จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514-2543) พบว่า 
อากาศหนาวเย็นท่ีสุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม วัดอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยได้ 17.5 องศาเซลเซียส 
และ 17.7 องศาเซลเซียส ตามลําดับ อุณหภูมิต่ําท่ีสุดท่ีเคยวัดได้ เท่ากับ 6.2 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม ในฤดูนี้มักประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากมีฝนลดน้อยลงอย่างมาก ส่วนใหญ่ไม่มีฝนตกเลย  
 
          3. ฤดูร้อน (Summer Season)เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ลมท่ี
พัดปกคลุมในฤดูนี้ส่วนใหญ่เป็นลมใต้และลมตะวันตกและมักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเนื่องจาก
ความร้อน (Heat Low) ปกคลุมตลอดฤดู ทําให้มีอากาศร้อนโดยท่ัวไป บางวันมีอากาศร้อนจัด สามารถ
วัดอุณหภูมิได้สูงถึง 40 องศาเซลเซียส ข้ึนไป จากสถิติภูมิอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในคาบ 30 ปี 
(พ.ศ. 2514-2543) พบว่า เดอืนเมษายนเป็นเดือนท่ีมีอากาศร้อนมากท่ีสุด อุณหภูมิสูงท่ีสุดท่ีเคยวัดได้ 
42.7 องศาเซลเซียส ในฤดูนี้จะมีบางช่วงท่ีมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา จะเกิดการปะทะกับ
มวลอากาศร้อนท่ีปกคลุมอยู่ก่อนแล้ว ทําให้เกิดพายุฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บางครั้งมีลูกเห็บตก
เกิดข้ึนด้วย เราเรียกพายุชนิดนี้ว่า พายุฤดูร้อน(Summer Storm) ฝนท่ีตกลงมาในฤดูนี้ยังมีปริมาณ
น้อยมักไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก 
 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ําเก็บ
ความชื้นได้น้อย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ํา 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา 

แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
  - ลําน้ํา, ลําห้วย    ๕ สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ   ๑ แห่ง 
 

          



๔ 

 

          แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
  - ฝาย     ๕ แห่ง 
  - สระน้ํา             ๑๑ แห่ง 
 

๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
มีป่าไม้ชุมชน จํานวน ๓ แห่ง คือ  สวนป่าสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ 

และป่าชุมชนหนองกระทุ่ม ม.๗   
 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑  เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   การปกครอง 
แบ่งเขตการปกครองท้ังหมดออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชาชนเลื่อมใสการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ละ 2 คน และสมาชิกอบต. ท่ีได้รับเลือกตั้งมาจากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซึ่งมาช่วยในการพัฒนา
ท้องถ่ิน  

           -   หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเต็มท้ังหมู่บ้าน 
               จํานวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 3,4,6,7,10,15,16 

- หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบางส่วน    
                จํานวน  10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 1,2,5,8,9,11,12,13,14,17 

         อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลหนองบัวตะเกียด ตําบลหนองบัวละคร 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ตําบลตะเคียน 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลสระจรเข้ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลบ้านเก่า 

๒.๒  การเลือกตั้ง 
หน่วยการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด แบ่งออกเป็น ๑๕ หน่วยเลือกตั้ง 

จํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้ังหมด ๗,๑๑๐ คน (ข้อมูลเม่ือวันท่ี ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗)  
 
 
 

๓. ประชากร 

๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร 
         มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนท้ังสิ้น 3,๖๗๗ ครัวเรือน  ประชากรจํานวน 9,๕๘๓ คน    แยกเป็น
ชาย  4,๖๕๔  คน  หญิง  4,๙๒๙ คน   จําแนกรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 
 



๕ 

 

 

๓.๒  ช่วงอายุและจํานวนประชากร 

ประชากร หญิง (คน) ชาย (คน) 

เยาวชน (อายุต่ํากว่า 18 ป)ี 905 915 

ประชากร (อายุ 18-60 ปี) 3,177 3,047 

ผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) 847 692 

                รวม 4,929 4,654 

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559) 
 
๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

 พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี จํานวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน     ๕ แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
   

หมู ่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี 1 บ้านหาญ  มี   1๒๒    ครัวเรือน นายอรุณ เหิมขุนทด 
หมู่ท่ี 2 บ้านหัวบึง ม ี 4๗๐ ครัวเรือน นางวาสนา  ภูมิโคกรักษ์ 
หมู่ท่ี 3 บ้านจั่น  ม ี 31๙   ครัวเรือน นายพยุง  นาคนา 
หมูท่ี่ 4 บ้านโคกรักษ ์ ม ี 5๒๓  ครัวเรือน นายเท่ียง  ภูมิโคกรักษ์ 
หมู่ท่ี 5 บ้านใหม่เจริญสุข ม ี 4๙๒  ครัวเรือน นายรุ่ง  เฟียดขุนทด 
หมู่ท่ี 6 บ้านถนนหักน้อย ม ี    ๔๐๓ ครัวเรือน นายศิริชัย  เหิมขุนทด 
หมู่ท่ี 7 บ้านดอนกลอย  ม ี 1๔๕ ครัวเรือน นายสมคดิ  ชอบสะอาด 
หมู่ท่ี 8 บ้านด่านขุนทด  ม ี ๘  ครัวเรือน นายใกล้รุ่ง  แต่งสันเทียะ 
หมู่ท่ี 9 บ้านเมืองหาญ  ม ี 15 ครัวเรือน นายทวัฒชัย  ดีขุนทด 
หมู่ท่ี 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ ม ี 87 ครัวเรือน นางสมมุ่ง  สามขุนทด 
หมู่ท่ี 11 บ้านหนองโสน  ม ี 10๘  ครัวเรือน นายประวิทย์  เชษฐ์ขุนทด 
หมู่ท่ี 12 บ้านโคกพัฒนา ม ี 1๑๔ ครัวเรือน นายทับทิม  เอ่ียมคงบุญม ี
หมู่ท่ี 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ ม ี 1๖๑  ครัวเรือน นายบุญธรรม  เหิบขุนทด 
หมู่ท่ี 14 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ม ี ๒๐๒ ครัวเรือน นางสุพร  พิทักษ์สกุลถาวร 
หมู่ท่ี 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม ี 1๗๒ ครัวเรือน นายแถว  แก่นจันทึก 
หมู่ท่ี 16 บ้านจั่นสันติสุข  ม ี 2๒๓  ครัวเรือน นายแฉล้ม  คอกขุนทด 
หมู่ท่ี 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  ม ี 1๑๓ ครัวเรือน นายไพฑูรย์  ภูมิโคกรักษ์ 



๖ 

 

ตารางแสดงสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และจํานวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 255๙ 
 

สถานศึกษา 
ครู อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

นักเรียน 
(คน) 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 9๙ 2,231 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

30 ๑๘๔ 

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1๕3 ๑,892 
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยาคม 17 428 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 21 129 
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 24 130 
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 11 173 

รวม 3๕๕ ๕,๑๖๗ 

๔.๒  สาธารณสุข 
         มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลด่านขุนทดจํานวน ๑ แห่ง พบประชาชนท่ีติดโรคระบาดในเขต
ตําบลด่านขุนทด จํานวน ๒๑๗ ราย  โดยมีโรคระบาดท่ีเป็นปัญหาในเขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 

๑. โรคปอดบวม   ๖.โรคตาแดง 
๒. โรคอุจจาระร่วง  ๗.โรคไข้เลือดออก 
๓. โรคไข้หวัดใหญ่  ๘.โรคสุกใส 
๔. โรคอาหารเป็นพิษ 
๕. โรคมือเท้าปาก 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีแนวทางการป้องกันโรคระบาด โดยการรณรงค์

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ ์
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  และสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคให้แก่หน่วยงานต่างๆ 
 
 

๔.๓  อาชญากรรม 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีการเกิดเหตุอาชญากรรมบ้าง   ทางองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
จุดเสี่ยงและติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบและกระจกโค้งบริเวณทางแยกทางโค้ง  รวมท้ังได้ตั้งจุดตรวจ     
จดุสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหา
ท่ีพบเป็นประจํา คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ     
เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะ
วิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจากตํารวจ ผู้นํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุ่นแรง 



๗ 

 

๔.๔  ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี    พบว่ามีผู้ท่ีติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อยและยังไม่พบผู้ค้า  และทาง
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ผู้นําชุมชน  และประชาชน มีมาตรการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส        
การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าท่ีก็ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ  

๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการด้านสงัคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑. จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ 
๔. มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ท่ีพ่ึง    
๕.  สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการอบรมให้ความรู้ 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ 
  -   ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย  ได้แก่ ถนนสีค้ิว-ชัยภูมิ 
 -   ถนนทางหลวงจังหวดั  2  สาย ได้แก่  ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง   และ

ถนนสายด่านขุนทด - บําเหน็จณรงค์ 
-   ถนน รพช. ได้แก่  ถนนสายถนนหักน้อย - ประคํา 
-   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
-   ถนนลูกรังและถนนหินคลุกติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารประจําทางวิ่งผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย-กรุงเทพฯ,       
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ,  หนองบัวลําภ-ูกรุงเทพฯ      นอกจากนี้ยังมีรถประจําทางวิ่งระหว่างด่านขุนทด – 
นครราชสีมา 

๕.๒  การไฟฟ้า 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

๕.๓  การประปา 
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน และบ้านใหม่

ไชยณรงค์ใช้ระบบน้ําประปาผิวดินและน้ําบาดาล 

๕.๔  โทรศัพท์ 
          มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี แต่ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์เคลื่อนท่ี    

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
        ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 



๘ 

 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทําไร่ ทํานา ปลูกผักสวนครัว 
ผลผลิตทางด้านการเกษตรตําบลด่านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
    - ปลูกข้าว ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 
    - ปลูกมันสําปะหลัง ในหมู่ท่ี  3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกข้าวโพด ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกพริก ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 
    - ปลูกอ้อย ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10 

๖.๒  การประมง 
       ในเขตพ้ืนท่ีมีการเลี้ยงปลา  และเลีย้งกุ้งก้ามแดง 

๖.๓  การปศุสัตว์ 
        ในเขตพ้ืนท่ีมีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร ไก่ เลี้ยงแพะ นกกระทา และเป็ด  

๖.๔  การบริการ 
       - รีสอร์ท    จํานวน     ๑๐  แห่ง 
       - ปั้มน้ํามันและก๊าซ   จํานวน     ๔ แห่ง 
       - ร้านอาหาร   จํานวน     ๑ แห่ง 

๖.๕  การท่องเท่ียว 
        - ไม่มี 
 

๖.๖  อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตําบลด่านขุนทด ๒ แห่ง คือ บริษัทวาวาแพค 

ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตปุ๋ย และบริษัทเอส ที พลัสทอยส์ ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตตุ๊กตา 

๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
         - ร้านค้า  จํานวน    ๑๓๔   แห่ง 
         - บริษัท  จํานวน    ๖       แห่ง 
         - กลุ่มอาชีพ       4 กลุ่ม   ประกอบด้วย   หมู่ท่ี 4,16,6,5 

๖.๘  แรงงาน 
 ปัจจุบันประชาชนท่ีอยู่ในวัยทํางานรับจ้างอยู่ในพ้ืนท่ี เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขต
พ้ืนท่ี  และมีบริษัท ห้างร้านต่างๆ  มีบางส่วนท่ีออกไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดและไปทํางานต่างประเทศ   

๗. เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 

๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 



๙ 

 

         มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนท้ังสิ้น 3,๖๗๗ ครัวเรือน  ประชากรจํานวน 9,๕๘๓ คน    แยก
เป็นชาย  4,๖๕๔  คน  หญิง  4,๙๒๙ คน   

 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

พื้นท่ี
ท้ังหมด

(ไร่) 

พื้นท่ี
การเกษตร

(ไร่) 

จําแนกพื้นท่ีการเกษตร (ไร่) 

ข้าว พืชไร ่ ไม้ผล/ไม้ยืน
ต้น 

 พืชผัก 

๑,๖๒๙ ๓๙,๕๖๙ ๓๒,๙๔๙ ๒๒,๒๙๔ ๑๐,๐๗๑ ๑๕๖ ๓๒๘ 

๗.๓  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ําทางการเกษตร 
- ลําน้ํา, ลําห้วย    ๕ สาย 
- บึง, หนองและอ่ืนๆ   ๑ แห่ง 

        - ฝาย     ๕ แห่ง 
 - สระน้ํา             ๑๑ แห่ง 

๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ํากิน น้ําใช้ (หรือน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค) 
มีน้ําประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้นบ้านใหม่ไชยณรงค์ใช้ระบบน้ําประปาผิวดินและน้ํา

บาดาล และมีระบบประปาน้ําดิบอยู่บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 

 

๘. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

๘.๑  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  วัด/สํานักสงฆ์ จํานวน     7 แห่ง 

๘.๒  ประเพณีและงานประจําปี 
     ๑. วันปีใหม่  เดือนมกราคม 
     ๒. วันมาฆบูชา   เดือนกุมภาพันธ์ 
     ๓. วันสงกรานต์    เดือนเมษายน 
     ๔. วันวสิาขบูชา      เดือนพฤษภาคม 
     ๕.วันเข้าพรรษา    เดือนกรกฎาคม 
     ๖. ทอดกฐิน    เดือนตุลาคม 
     ๗.ลอยกระทง   เดือนพฤศจิกายน 

๘.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การทําเครือ่งจักรสานใช้สําหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเสื่อจากต้นกก        
และทําไม้กราดทางมะพร้าว   
        ภาษาถิ่น   ภาษาโคราช  



๑๐ 

 

๘.๔  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 ทําพวงกุญแจบ้านทรงไทย บ้านทรงไทยจําลอง และหุ่นนักมวยไทย ทําอยู่ท่ีบ้านสร้างสรรค์
พัฒนา หมู่ท่ี ๑๗ 

๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑  น้ํา    
 น้ําท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ําท่ีได้จากน้ําฝน  ซึ่งจะต้องนํามาผ่านกระบวนการของระบบ

ประปา และมีบางหมู่บ้านได้มาจากระบบประปาน้ําดิบ และน้ําบาดาล  มีน้ําไว้ใช้เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภค มีเฉพาะบ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ท่ี ๑๐ มีการคลาดแคลนน้ําบ้างในช่วงฤดูแล้ง 

๙.๒  ป่าไม้   
มีป่าไม้ชุมชน จํานวน ๓ แห่ง คือ  สวนป่าสมเด็จย่า ๙๐ พรรษา ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ 

และป่าชุมชนหนองกระทุ่ม ม.๗   

๙.๓  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตตําบล  

 

๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิ  
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี  มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ํา ป่าไม้ ดิน และอากาศ 
 

๑๐. อื่นๆ 

        โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
        1) คณะผู้บริหาร    มีรายนามดังนี ้

1. นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต ิ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายอนันต์  พูนสวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายชาญชัย  เพียงขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายวินัย  เกียรติศรีสิริ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

 2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    มีรายนามดังนี ้
1. นายตรียชัย  ด่านสุนทรวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายพันธ์พยัคฆ์ วงษ์พระจันทร์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
3. นางบังอร    เลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
4. นางหทัยรัตน์   ผกามาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
5. นางอนุสรินทร์   เติมลาภ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
6. นายประเสริม  คอกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
7. นายทว ี  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
8. นางอุสา  ทูขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
9. นายพนิจ    เขียวหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 



๑๑ 

 

10. นางยุพิน  กลขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
11. นายแสง  คําขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
12. นายเอ้ียง  โสภกุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
13. นายสมาน  โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14. นายสมนึก    ทองคลี ่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
15. นายสหรัฐ  แต่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
16. นายสุรพล  หุยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
17. นายบุญมี  มุ่งชมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
18. นายประกอบ   สามขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
19. นายสมบูรณ์  ทีด ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
20. นางกรองทอง   เชษฐ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
21. นายยิ่งศักดิ์  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
22. นางกรสุภา  พูนมะลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
23. นายสําเภา  หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
24. นายอํานาจ  หงษ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
25. นายเอกชัย  พวงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
26. นายปกาศิต  จันทรทีประ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
27. นายฉอ้อน  เตือนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15  
28. นายเชิด  สายจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
29. นายศิริชัย  หิบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 
30. นายเสน่ห์      ทองคลี ่  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17  
31. นายถิรพัชร์กร ธนวัชญ์ทินภัชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17 
 

 3) จํานวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วนตําบล   มีจํานวนท้ังสิ้น  39 คน      
โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   1๔   คน 

1. นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน ์ ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักปลัด 
3. นายสกล  แพงสระน้อย ตําแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
4. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต ตําแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
5.   นางเยาวมาลย์       ภูมิโคกรักษ์ ตําแหน่ง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
6.   นายศุภชัย  พงษ์ศิริ  ตําแหน่ง    นิติกรปฏิบัติการ 
7.   นายเอกศักดิ์ กลขุนทด  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัปฏิบัติงาน 
8.   นางสาวปาณิสรา    เกียรติ์ศรีสิร ิ ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
9.   นายพงษ์สันต์ กองขุนทด ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
10. นางสาววรรณพร ปีระจิตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวขัตติยา      ภูมิโคกรักษ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
12. นายวัชรศักดิ ์ ศิริกุล  ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
13. นายดอกรัก  ทินขุนทด ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 



๑๒ 

 

14. นายสาคเรศ  ทองคลี ่  ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 

กองช่าง   จํานวน    ๖    คน 
1. นายพีรวุธ    วงศ์สาโรจน ์ ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง  
2. นางสาวอรุณ             คุขุนทด          ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  เดชพันธ ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4. นายพลวัฒน์   เดียขุนทด ตําแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
5. นางสาวฉัตฑริกา ทีด ี ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
6. นายพรโชค  คอกขุนทด ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 

 กองคลัง   จํานวน    ๖    คน 
1. นางธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองคลัง 
2. นางศิริพร  ทองคลี ่ ตําแหน่ง   นักวิชาการคลังชํานาญการ 
3. นางอุสาห์  แจ่มจํารัสแสง ตําแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
4. นายเฉลิมพล             แก่นจันทร ์ ตําแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติการ 
5. นางกุลวด ี  คงธนธาดาพร ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดช้ํานาญงาน 
6. นางสาวสุกัญญา นาคนา ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจา้หน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน   ๗   คน 
1. นายสุนัน       บํารุง ตําแหน่ง  ผูอํ้านวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางสาววรรณกร   ภู่ประดิษฐ์ ตําแหน่ง  ครู 
3. นางเขมจิรา เมียขุนทด ตําแหน่ง  ครู 
4. นางสาวอําพร โมงขุนทด ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางปาริชาต ิ ขวัญเผือก ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวเพลินพิชฌา ภควัฒน์โภคิน ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวพัชณียา ผะคังคิว ตําแหน่ง  คนงานท่ัวไป 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    จํานวน 3  คน 
1. นางปิยนันท์  ปิ่นบรรเทา ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. นางภณิดา ธาราพงษ์ ตําแหน่ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชํานาญการ 
3. นางสาวพัชร ี เกียรติ์ศรีสิริ ตําแหน่ง   ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานธุรการ 

         กองสวัสดิการสังคม    จํานวน  3   คน 
1. นางชญาภา    มาตรังศรี ตําแหน่ง    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นางทัศวรรณ อินโพธิ ์ ตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุภาวด ี ครุฑขุนทด ตําแหน่ง    คนงานท่ัวไป 

 4) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา  จํานวน       -       คน 
  มัธยมศึกษา  จํานวน       ๓       คน  
  อาชีวศึกษา   จํานวน       ๗       คน 



๑๓ 

 

  ปริญญาตรี  จํานวน      ๑6      คน  
  ปริญญาโท   จํานวน       ๑3     คน      

 
 
  

   
   
 

 
 



 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น              

(พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
สรุปสรุปผลการพัฒนผลการพัฒนาาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.ท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๕๗--๒๕๖๐)๒๕๖๐)    

  
     ๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ               

พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
    ๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ  
  

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙)   ท่ีดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา(ปี 
๒๕๕๗) 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวนงบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 11 1 9.10 2,810,000 74,800 2.66 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 10 7 70 2,849,600 3,097,455.53 100 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 12 1 8.33 800,000 21,000 2.63 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 17 7 41.18 1,265,000 10,358,020 100 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 3 60 495,000 374,000 75.55 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 104 51 49.04 34,031,400 3,455,834 10.15 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมฯ 9 5 55.55 5,235,000 554,570 38.32 
8. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 47 24 51.06 7,828,000 2,324,467.50 29.69 
9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 4 4 100 1,440,000 320,865 22.28 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 14 3 21.43 799,000 164,206.40 20.55 

รวม 233 106 45.49 57,553,000 21,401,081.43 37.18 
 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ท่ีดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
(ปี(๒๕๕๘) 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวนงบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 18 4 22.22 1,825,000 304,980 16.71 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 14 9 64.29 2,979,200 3,752,445.70 100 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 8 3 37.50 470,000 37,356 7.95 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 15 8 53.33 1,215,000 11,625,680 100 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 8 4 50 905,000 425,710 47.04 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 97 36 37.11 39,392,200 7,913,092 20.09 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมฯ 12 7 58.33 1,385,000 613,954 44.33 
8. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 45 23 51.11 3,742,400 1,889,704 50.49 
9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 6 4 66.66 1,470,000 152,137 10.35 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 3 27.27 545,000 123,130 22.59 

รวม 235 101 42.98 53,955,600 26,838,188.66 49.74 
 



 ๑๕

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑)  ท่ีดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
(ปี2559) 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 23 7 30.34 29,438,100 1,424,520 4.84 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 11 10 90.90 3,416,000 3,343,433.86 97.88 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 7 2 28.57 240,000 25,084 10.45 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 16 8 50 13,322,000 12,012,370 90.17 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 2 40 865,000 270,000 31.21 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 170 47 27.65 229,449,600 10,958,248 4.78 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมฯ 14 7 50 1,610,000 804,481 49.97 
8. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 41 16 39.02 33,602,900 2,030,741 6.04 
9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 8 4 50 1,820,000 243,545 13.38 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 12 3 25 1,540,000 94,798 61.56 

รวม 307 106 34.52 315,303,600   31,207,220.86 9.90 

หมายเหต ุโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการเบิกจา่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๒๑ โครงการ  รวมเป็นเงิน ๓,๔๗๗,๕๐๐.-บาท 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒)  ท่ีต้ังไว้ในข้อบัญญัติ ประจําปีพ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ยุทธศาสตร ์

จํานวน
โครงการใน
แผนพัฒนา
(ปี2560) 

จํานวนโครงการ
อยู่ในข้อบัญญัติ 

60 
ร้อยละ 

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่ต้ัง
ไว้ในข้อบัญญัติ

60 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 31 4 12.90 26,671,100 220,000 0.82 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 11 9 81.82 3,816,000 3,617,269 94.79 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 9 3 33.33 545,000 120,000 22.02 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 15 13 86.67 24,240,000 13,764,400 56.78 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 4 100 830,000 390,000 46.99 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 403 11 2.73 198,257,600 3,812,000 1.92 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมฯ 15 8 53.33 2,710,000 649,550 23.97 
8. การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 45 26 57.77 36,301,500 1,926,100 5.31 
9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 9 9 100 1,870,000 4,015,000 214.70 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 15 8 53.33 2,100,000 570,000 27.14 

รวม 557 95 17.05 297,341,200 29,084,319 9.78 

 
 
๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา     ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 
๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     



 ๑๖

ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาสามารถนําไป
ปฏิบตัิในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

 
เชิงปริมาณ 

แผนพัฒนาสามปี โครงการท่ีบรรจุ    
ในแผน 

โครงการท่ี
ดําเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 233 106 45.49 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐) 235 101 42.98 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 307 106 34.52 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒) 557 95 17.05 

 
เชิงคุณภาพ 
 ในปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ดําเนินการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน    เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวกและ
ปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนน ไฟฟ้า ประปาท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน  แต่ต้องตั้งงบประมาณในการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ียังดําเนินไม่ท่ัวถึง ประชาชนอยากให้มีการฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการทําเกษตรเพ่ือ
เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  และสําหรับโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีบรรจุไว้ใน
ข้อบัญญัติก็จะดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 
๒. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๒.๑ ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีสําคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   ได้ดําเนินงานตั้งแต่มีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้
ความเป็นอยู่ของประชาชนดีข้ึน  ซึ่งผลท่ีได้รับจากการดําเนินงานมีดังนี้  

  ๑. ประชาชนมีแหล่งน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทําการเกษตร  
๒.  ประชาชนมีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๔.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก  มีระบบระบายน้ําช่วยแก้ปัญหา

น้ําท่วมขัง 
๕. มีเครื่องออกกําลังกายภายเพ่ือให้ประชาชนได้ออกกําลังกาย 
๖.  เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยงัชีพ 



 ๑๗

๘. ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
๙. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณภัย 
๑๐. ให้ความรู้กับประชาชนด้านการสาธารณสุข และสนับสนุนการดําเนินงานด้าน

สาธาณสุข 
 ๑๑. การแก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนท่ี  ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ 

และการกําจัดขยะ ลดปัญหาขยะในพ้ืนท่ี 
๑๒. ประชาชนได้รับความรูเ้ก่ียวกับการป้องกันภัย 
๑๓. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ของอบต. เช่น 

กิจกรรมการปลูกป่า ปลูกหญ้าแฝก ประเพณีวันสงกรานต์ ฯลฯ 
๑๔. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของอบต. ด้วยความสะดวกและ

รวดเร็ว 
๑๕. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
๑๖. ประชาชนได้ความรู้เก่ียวกับวิธีการทําการเกษตร เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และลด

การใช้สารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช 
 

สําหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก และปลอดภัย มีระบบระบายน้ําท่ัวถึงละ

ปัญหาน้ําท่วมขังในชุมชน 
๒. มีรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ไว้ดับเพลิงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน

พ้ืนท่ี  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนําไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
๔. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ด้านการเกษตร 
๕. การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
๒.๒   ผลกระทบ     
 ๑. ปัญหาการจัดการด้านขยะมูลฝอย เนื่องจากอบต.ยังไม่มีรถเก็บขยะต้องจ้างเหมาเอกชน 
เพ่ือเก็บขยะ  ทําให้บ้างหมู่บ้านไม่ได้รับบริการท่ัวถึงทําให้เกิดปัญหาด้านขยะตกค้าง 
 ๒. เนื่องจากได้มีการก่อสร้างถนนมากข้ึน แต่ขาดงบประมาณในการก่อสร้างระบบระบายน้ํา
พร้อมการก่อสร้างถนน ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในพ้ืนท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๘

 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

ปัญหา 
 ๑.องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมท่ีมีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีไว้ใน
ข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม 
 ๒.องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถดําเนินการได้ทุกโครงการท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญตัิงบประมาณรายจ่าย 

อุปสรรค 
 ๑.องค์การบริหารส่วนตําบลมีงบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนได้ทุกโครงการท่ีเสนอในแผนพัฒนาสามป ี
 ๒.องค์การบริหารส่วนตําบลตั้งจ่ายงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอและบางรายตั้งมากเกินไป  ทําให้
ต้องมีการโอนลด โอนเพ่ิมงบประมาณ และตั้งจ่ายรายการใหม่ 

แนวทางการแก้ไข 
 ๑.การจัดทําแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป ี
 2.ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม   ท่ีตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 

 

 

 

 



 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตรอ์งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนส่วนท่ี 3ท่ี 3  
ยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี

วิสัยทัศน ์   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 
                ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 

1. ความม่ันคง 
1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศใน

ทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
1.2 ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง 
1.3 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ท่ีเข้มแข็งเป็น

ศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
1.4 ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเป็นกลไกท่ีนําไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก      

ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.5 ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีม่ันคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวติทรัพย์สิน 

2. ความม่ังคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ รายได้สูงความเหลื่อม

ล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลกเกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณ์ในทุน ท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน ์

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่ง
เป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
 



๒๐ 
 

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

อนาคตประเทศไทย ป ี2579 : ร่วมมือกันขับเคลือ่นประเทศให้ก้าวไปสู.่......... 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยู่อย่าง
ม่ันคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคมมีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี 
และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง  ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพมี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนท่ีเชื่อมโยงในอาเซียน 
เพ่ือให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในป ี2579 และกลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย 

2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุ่งสู่ความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหารและเป็นฐานการผลิต bio-bases        
ท่ีสําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน   เช่น   
ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการ
ผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นต้น 

2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็น
ฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน เช่นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวและบริการของอาเซียนศูนย์บริการทาง
การเงิน การศึกษานานาชาต ิ และบริการด้านโลจิสติกส ์เป็นต้น 

2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและบริการ
ท่ีสําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนา
ในอนาคต มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานท่ี
ม่ันคงของชุมชนสังคม รักชาต ิและสถาบันพระมหากษัตริย ์

4. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ําน้อย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง โดยท่ี
ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ํา มีพ้ืนท่ีสีเขียวใหญ่ข้ึนประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน 

 
 
 



๒๑ 
 

 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความ 
ม่ันคง 

(1) การเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ้
(4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุก 
ระดบั 
(6) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกําลังป้องกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความม่ันคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาต ิ
ทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบ
มากข้ึน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อม่ัน ส่งเสริมการค้าและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน และพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าและได้ประโยชน์จาก
ห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ได้แก่ เสริมสร้างฐานการ
ผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน และ
ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเข้มแข็งภาคอุตสาห-
กรรมพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ได้แก่ พัฒนาอุตสาหกรรมส่งออกท่ีมี
ศักยภาพสูง สร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาห-
กรรมท่ีมีศักยภาพในอนาคต เป็นต้น และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์
การท่องเท่ียว ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
และส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ได้แก่ พัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือส่งเสริม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมสู่สากล ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง 
ศูนย์กลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการ
ท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร์ 
 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน 
(ต่อ) 
 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ความม่ันคงและ 
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ 
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ 
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค 
และนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน อาหาร สิ่งแวดล้อม และ 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการ 
เชื่อมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพันธ์ของประเทศไทยกับกลุ่ม 
อํานาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การ 
ระหว่างประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน 
การเปิดการค้าเสรี และสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ 
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและ 
ท่ัวถึง 
(3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 
(4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม 

(1) การสร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและ 
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ 
ความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง 
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการ 
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



๒๓ 
 

 
ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ 
สมดุลและพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการภาครัฐ 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ          
ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ 
ปฏิบัติราชการ 
(6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน 
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่าง 
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 
๒. คนไทยให้เป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ  ได้แก่  มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะห์มีความคิดสร้างสรรค์มีความเคารพในความแตกต่าง และมี
จุดยืนทางจริยธรรม 

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ ร่วมคิด ร่วมทํา   
ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานท่ียึดพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

 
เป้าหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

1) ค่าดัชนีการพัฒนามนุษย์ไม่ต่ํากว่า 0.8 คะแนน 
2) IQ เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 
3) ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ํากว่า 500 
5) สัดส่วนของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ําน้อยลงโดย 
1) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่า ร้อยละ 15 /ป ี
2) การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้ต่ําสุดเพ่ิมข้ึน 
3) สัดส่วนประชากรท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 

 



๒๔ 
 

๓. มีระบบเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งและแข่งขันได้ โดย 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200ดอลลาร์ สรอ. 
2) มีอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ให้อยู่ในกลุ่ม 1 
ใน 25 ของประเทศแรก มีรายได้จากการท่องเท่ียวไม่ต่ํากว่า 3 ล้านล้านบาท 

3) เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน 
4) พ้ืนท่ีการทําเกษตรอินทรีย์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนเป็น 500,000 ไร ่

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดย 

1) เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
2) พ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 เป็น 1.58 ล้านไร ่
3) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคค ีสร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเช่ือม่ันของ
นานาชาติต่อประเทศไทย โดย 

1) ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง 
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ํากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก และมีอันดับความ
เสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ไม่ต่ํากว่าอันดับท่ี 10 ของโลก 

6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอํานาจ 
และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย 

1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสทิธิภาพการประกอบธุรกิจ
ของประเทศอยู่ในอันดับสองของอาเซียน 

2) คะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวัยให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.3 การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
1.4 การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
1.5 การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริมให้ภาค 

ธุรกิจทาธุรกิจเพ่ือสังคม 
1.6 การสร้างสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ต่ําสุด 
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2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพ่ือขยายความคุ้มครองทาง

สังคมและการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได ้
2.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก 
2.4 การกําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมีรายได้

น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาพ 
2.6 การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัด

สวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรให้มี
การกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย 

2.7 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติ
และระดับท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
4.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
4.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.6 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
4.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 รักษาความม่ันคงภายใน 
5.2 พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
5.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
5.4 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง 
5.5 การรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล 
5.6 การรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
5.7 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.5 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ

สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพัฒนา 

7.1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส ์
7.4 การพัฒนาด้านพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาสาธารณูปการด้านน้ําประปา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 วิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1 เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน ์
8.2 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1) เกษตรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
3) ท่องเท่ียวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง 
4) น้ําเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีต้นน้ํา 

9.2 การพัฒนาเมืองจังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการค้าการลงทุน การบริการสุขภาพ และ
ศูนย์กลางการศึกษา 

9.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา 

10.1 เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส ์ และโทรคมนาคม     ภายใต้ความร่วมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

10.2 การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมี
สมรรถนะสูงและเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค 

10.3 การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิตการค้า/
การบริการ ของผู้ประกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า (Trading Nation) 

10.4 มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสอมภาคกัน 

10.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
10.6 บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศและภารกิจด้านการต่างประเทศ 
10.7 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เพ่ือ

เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก   เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
มหาอํานาจต่างๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 
 
๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
   1. แผนพัฒนาภาค 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

------------------------------------------------- 
สรุปสาระสําคัญ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1    และมาตรา 

53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)   จึงได้จัดทํากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้
สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
1. แนวคิดและหลักการ 
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเป็นธรรมและมี

ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด       
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์ และ
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
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1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี 

ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสําคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นผลให้จําเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม  การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ  ดังนี ้

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ี 
อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ
ราษฎร์ธาน-ีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธาน-ีขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุร-ีฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย-์มุกดาหาร 

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศโดย 
เน้นพ้ืนท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ําให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรมและการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียวการตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่ากันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครวัเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่าง
อบอุ่น 
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(4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ 15.9 
ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ป้องกันการรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตรอินทรีย ์

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
- กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์ มุ่งเน้น

การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเท่ียวท้ังการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 

3.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 

 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
          แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร)์ 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน ์การกีฬาท่ีมี

ชื่อเสียง 
4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชือ่มโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
           ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 
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เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2) รายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
3) รายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) การพัฒนาขีดความสารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมให้เหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจําหน่าย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าการเกษตร 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว 
2.3 พัฒนาสินค้าและบริหารทางการท่องเท่ียว 
2.4 พัฒนาบุคลากรทางการท่องเท่ียว 
2.5 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
2.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
3.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส ์

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร ์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
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2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5. เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน ์จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป ี(พ.ศ.2561 – 2564) 

                       “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่ เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
เป้าประสงค์รวม 

1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
4) เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
4) การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เม่ือปี 

2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค 

และบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ํา และ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา คร ูนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม 

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น 

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
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2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชท่ีดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต ส่งเสริมให้เกิด
เกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ พัฒนาสินค้า
OTOPให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นําด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพนําเครื่องจักร และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถ่ิน ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ท้ัง
ภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจําหน่ายและเพ่ือการ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นําการพัฒนา
ชุมชนและท้องถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน เพ่ือเตรียมยกระดับเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
4.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพ่ือป้องกันและ 

ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค   และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีด ีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมท้ังจัดสร้าง

หอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสหุมู่บ้าน 

(อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให้

ประชาชนได้รับบริการท่ีด ีท่ัวถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงาน 
หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 
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5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแล
สุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการเข้า
รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการ 
แพทย ์
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและ

ความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน

เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบใน

การให้บริการแก่ประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา 
7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ินโคราช 

เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวและ

สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ 
ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้อง 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาต ิ

8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้รองรับการ

ปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ   และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ท้ังนี้
รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถ่ินใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก
รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบรหิารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรมการ
ทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ  การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและใน
การสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
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8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5 พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาต ิ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องใน

การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย  และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ  เพ่ือสร้างความ

อบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    

(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชนหมู่บ้าน 

9.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 

 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่ม น้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้างจิตสํานึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ท้องถ่ินทุกระดับ 

10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 



๓๕ 
 

๒. ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

   บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี       จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร ์ดังนี ้
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

๒.๓  เป้าประสงค ์
 1. บริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พัฒนาขุดลอก คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตรตลอดปี  

2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

3. สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่าง

ยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 
 5. สนับสนุนบริการด้านสขุภาพแก่ประชาชน นําไปสู่การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี    
 6. ก่อสร้างและซ่อมบํารุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและท่ัวถึง 
 7. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ์สืบ

สานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว และกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 8. บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี
 9. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

10. พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ําและป่าไม้ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และตระหนัก
ถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดล้อม    

 

 



๓๖ 
 

๒.๔  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ ๑.ความยาวของคูก้ันน้ํา(เมตร) 

๒.ความยาวของคลองท่ีขุดลอก(เมตร) 
๓.จํานวนฝายท่ีก่อสร้าง(แห่ง) 
๔.ความยาวของบล็อกคอนเวิร์ส(เมตร) 
๕.จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ(ครั้ง/ปี) 
๖.ระยะทางท่ีวางท่อ(เมตร) 
๗.จํานวนหมู่บ้านท่ีได้รับประโยชน์(หมู่บ้าน) 
๘.จํานวนสระน้ําท่ีขุดลอก(แห่ง) 
๙.จํานวนเครื่องท่ีติดตั้ง(เครื่อง) 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ๑.จํานวนโรงเรียนท่ีได้รับการสนับสนุน 
๒.จํานวนเด็กท่ีได้รับการสนับสนุน(คน) 
๓.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๔.จํานวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๕.จํานวนท่ีจัดโครงการ(ครั้ง/ปี) 
๖.จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ปรับปรุง/ก่อสร้าง) 
 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑.จํานวนครั้งท่ีจัดโครงการ(ครั้ง) 
๒.จํานวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๓.จํานวนครั้งท่ีจัดซื้อ(ครั้ง) 
๔.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 

 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.ผู้ได้รับความช่วยเหลือ(ครัวเรือน) 

๒.จํานวนครั้งท่ีจัดโครงการ(ครั้ง) 
๓.จํานวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๔.จํานวนผู้รับเบี้ยยังชีพ(ราย) 
๕.จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน(ครั้ง) 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๑.จํานวนหมู่บ้านท่ีอุดหนุน(หมู่บ้าน) 
๒.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๓.จํานวนครั้งท่ีสมทบต่อปี(ครั้ง) 
๔.จํานวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
 
 
 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.ความยาวของถนน(เมตร) 
๒.ความยาวของรางระบายน้ํา(เมตร) 
๓.จํานวนท่ีก่อสร้าง(แห่ง) 
 
๔.ความยาวของท่อระบายน้ํา(เมตร) 
๕.จํานวนสถานท่ีปรับปรุง(แห่ง) 
๖.จํานวนท่ีก่อสร้าง(หลัง) 
๗.ความยาวของกําแพง(เมตร) 
๘.จํานวนป้ายท่ีสร้าง(ป้าย) 
๙.ระยะทางท่ีซ่อมแซม(เมตร) 
๑๐.จํานวนจุดท่ีซ่อมแซม(จุด) 
๑๑.จํานวนหมู่บ้านท่ีซ่อมแซม(หมู่บ้าน) 
๑๒.ระยะทางท่ีขยายเขตไฟฟ้า(เมตร) 
๑๓.จํานวนท่ีติดตั้งโคมไฟฟ้า(ชุด) 
๑๔.ระยะทางท่ีขยายเขตประปา(เมตร) 
 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๑.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๒.จํานวนลานกีฬาท่ีก่อสร้าง(แห่ง) 
๓.จํานวนหมู่บ้านท่ีซ่อมแซม(หมู่บ้าน) 
๔.จํานวนครั้งท่ีส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน(ครั้ง) 
 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๑.จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม(คน) 
๒.จํานวนครั้งท่ีจัดโครงการ(ครั้ง) 
๓.จํานวนหมู่บ้านท่ีจัดการเลือกตั้ง 
๔.จํานวนครั้งท่ีจัดซื้อ 
๕.จํานวนเล่มสื่อสิ่งพิมพ์(เล่ม) 
๖.ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายได ้
๗.จํานวนครั้งท่ีปรับปรุง/ปี(ครั้ง) 
๘.จํานวนครั้งท่ีประชาสัมพันธ์(ครั้ง) 
๙.จํานวนป้ายท่ีก่อสร้าง 
๑๐.จํานวนอาคารท่ีก่อสร้าง 
๑๑.จํานวนครั้งท่ีซ่อมแซม(ครั้ง) 
๑๒.จํานวนหม้อแปลงท่ีติดตั้ง(ตัว) 
๑๓.จํานวนครั้งท่ีปรับปรุง(ครั้ง) 
๑๔.จํานวนหมู่บ้านท่ีปรับปรุง(หมู่บ้าน) 
๑๕.จํานวนหมู่บ้านท่ีจัดซื้อ/ซ่อมแซม 
 



๓๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.จํานวนครั้งท่ีตั้งจุดตรวจ(ครั้ง) 
๒.จํานวนอปพร.ท่ีเข้าร่วมโครงการ(นาย) 
๓.จํานวนครั้งท่ีจัดซื้อ(ครั้ง) 
๔.จํานวนครั้งท่ีจัดโครงการ(ครั้ง) 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๒.จํานวนท่ีจัดซื้อ(ใบ) 
๓.จํานวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๔.จํานวนก่อสร้างท่ีท้ิงขยะ(แห่ง) 
๕.จํานวนรถจัดเก็บขยะท่ีจัดซื้อ(คัน) 
๖.จํานวนครั้งท่ีจัดโครงการ(ครั้ง/ป)ี 
๗.จํานวนต้นไม้ท่ีปลูก(ต้น) 

 

 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ 1.พัฒนาขุดลอก คูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ํา ไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและ

นอกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑.ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่

ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ  
๒.ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลใน
พ้ืนท่ี 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ระบบระบายน้ํา 
ไฟฟ้า ประปา ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ๑.พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการทํางานและบริการประชาชน 



๓๙ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

9.ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานให้แก่อปพร. เพ่ิม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลด
อุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนมีความ
รักชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี 
ปรองดอง สมานฉันท์ เพ่ือความม่ันคง 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๑.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา และ
การบริหารจัดการขยะ 

๒.๖  กลยุทธ์ 
๑. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๒ .การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
๓. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

1๐  แผนงาน ดังนี ้
1.แผนงานบริหารงานท่ัวไป   ๖.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน  ๗.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
3.แผนงานการศึกษา             ๘.แผนงานการเกษตร  
4.แผนงานสาธารณสุข             ๙.แผนงานสังคมสงเคราะห ์  

 ๕.แผนงานเคหะและชุมชน   10.แผนงานงบกลาง 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

             “การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง  และเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดําร”ิ 

 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําร ิ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 



๔๐ 
 

6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

 

๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการ

พัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี ้

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ินท้ังในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มีเส้นทาง
สัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 
- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา  1  
แห่ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ   
- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและการพัฒนา 
- มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสะดวกทุกสาย 
- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและนนัทนาการได ้
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร้านค้าชุมชน ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีใช้สําหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ําสาธารณะท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

(2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
- เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
- ขาดระบบการวางผังท่ีได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงข้ึน 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีเสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีด ี



๔๑ 
 

(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีแผนงาน  
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดต่างๆ จํานวน 1 สาย  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
- องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนได้เกินกว่าประมาณการ
ปีละประมาณร้อยละ 25 
- องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

(4)  ข้อจํากัด  ( T : Threat) 
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
- พ้ืนท่ีอยู่ในเขตประสบภัยแล้งติดต่อกันหลายปีทําให้ขาดน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 

การประเมินสถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ลําดับความสําคัญ รายละเอียด 
1 ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 
2 ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร 
3 ปัญหาด้านการศึกษา 
4 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5 ปัญหาการว่างงานหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเก่ียว 
6 ปัญหาดินเค็ม 
7 ปัญหาการใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
8 ปัญหายาเสพติด การกีฬาและนันทนาการ 
9 ปัญหาด้านการคมนาคม 
10 ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ 
11 ปัญหาชุมชนแออัด 
12 ปัญหาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ท่ีช่วยเหลือตัวเองมิได้ฯลฯ 

 
 

  
 
 
 
 



๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔ย.ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตรด์้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรมิตรกับมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบบัที่ ๑๒ 

ย.การเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ย.การสร้างความ
เป็นธรรมลดความ
เลื่อมล้ําในสังคม 

ย.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกจิและแข็ง
ขันได้อย่างยั่งยืน 

ย.การเติบโตทีเ่ป็น
มิตรกบัสิง่แวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ย.ความมั่นคง ย.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการใน
ภาครัฐฯ 

ย.การพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิกส ์

ย.วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

ย.การพฒันา
ภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ย.การต่างประเทศ 
ประเทศเพือ่นบ้าน 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวดั 

แบบ ยท. ๐๑ 

ย.การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 
ปละแปรรูป 

ย.การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

ย.การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์จังหวดั 
ย.การพฒันาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกจิ 

ย.ยกระดับสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ ย.บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืน 

ย.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

ย.การพฒันาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.   
ในเขตจังหวัด 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

ย.ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพฒันา
สังคม 

ย.ด้านการพฒันา
สาธารณสุข 

ย.ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ       

อบต.ด่านขุนทด 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

ย.ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพฒันา
สังคม 

ย.ด้านการพฒันา
สาธารณสุข 

ย.ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

5.สนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน นําไปสู่
การมสีุขภาพ
อนามัยที่ดี    

4.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้
ดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

3.สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมพฒันา
ระบบการศึกษาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
และตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน 

1.บรหิารจัดการน้ําตาม
พระราชดํารสัของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พัฒนาขุดลอก 
คูคลองและจัดสร้างแหลง่
น้ํา พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ เพือ่ให้
ประชาชนมีน้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

6.ก่อสร้างและซ่อม
บํารุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ทั่วถึง 

7.ส่งเสริมกจิกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์สบืสานและ
เชื่อมโยงสู่กจิกรรม
การท่องเที่ยว และ
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

8.บรหิารราชการให้
เป็นไปตามหลกัการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9.ส่งเสริมให้มีการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพิ่ม
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

10.พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้ สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิง่แวดล้อม    

เป้าประสงค ์



 
 

เป้าประสงค ์ ๓ 1 2 ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ 

๑.การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

กลยทุธ ์ ๒.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

๓.พัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

๔.ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

๕.การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

๖.บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

แผนงาน 1.แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

2.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

3.แผนงานการศึกษา 6.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

7.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4.แผนงานสาธารณสุข 5.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

8.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๙.แผนงานการเกษตร 10แผนงานงบกลาง 

ผลผลติ/โครงการ ผลผลิต/โครงการ      
2๔ 

ผลผลิต/โครงการ      
14 

ผลผลิต/โครงการ      
20 

ผลผลิต/โครงการ       
21 

ผลผลิต/โครงการ        
1 

ผลผลิต/โครงการ        
6 

ผลผลิต/โครงการ        
352 

ผลผลิต/โครงการ      
11 

ผลผลิต/โครงการ      
5 

ผลผลิต/โครงการ        
33 



๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ (Stratgic map)  

 

แบบ ยท. ๐๒ 

  วิสัยทัศน ์
“องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดําร ิ

ย.ด้านการพฒันา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพฒันา
สังคม 

ย.ด้านการพฒันา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ       

อบต.ด่านขุนทด 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ดี 

 

ย.ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิง่แวดล้อม 

เป้าประสงค์ 4.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้
ดํารงชีวิตอยู่ใน
สังคมและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

3.สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมพฒันา
ระบบการศึกษาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
และตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน 

1.บรหิารจัดการน้ําตาม
พระราชดํารสัของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ พัฒนาขุดลอก 
คูคลองและจัดสร้างแหลง่
น้ํา พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ เพือ่ให้
ประชาชนมีน้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

5.สนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน นําไปสู่
การมสีุขภาพ
อนามัยที่ดี    

6.ก่อสร้างและซ่อม
บํารุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ทั่วถึง 

7.ส่งเสริมกจิกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์สบืสานและ
เชื่อมโยงสู่กจิกรรม
การท่องเที่ยว และ
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

8.บรหิารราชการให้
เป็นไปตามหลกัการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9.ส่งเสริมให้มีการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพิ่ม
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที ่

10.พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ํา
และป่าไม้ สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และ
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิง่แวดล้อม    

เป้าหมาย 1.พัฒนาขุดลอก คู
คลอง จัดสร้างแหล่ง
น้ํา ไว้ใช้ในการ
อุปโภคบรโิภค และ
การเกษตร 

๑.พัฒนา สง่เสริม 
สนับสนุน การศึกษา
ทัง้ในระบบและนอก
ระบบใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑.ส่งเสริมการเกษตร 
สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๑.พัฒนาสังคม
และสง่เสรมิ
คุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สงูอายุ ผู้พิการ 

๒.ดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.พัฒนา สง่เสริม 
สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
ของหมูบ่้าน 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด

๑.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน ระบบ
ระบายน้ํา ไฟฟ้า 
ประปา ให้ทั่วถึง
ทุกหมูบ่้าน 

๑.ส่งเสริม
สนับสนุนงานด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

๑.พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานใหม้ี

๑.เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แกอ่ป
พร. เพิม่
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยลด
อุบัติเหตุบนทอ้งถนน

๑.การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า
แฝก อนุรักษ์ฟื้นฟู
แหล่งน้ํา และการ
บรหิารจัดการขยะ 

๑.การพฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

กลยุทธ ์
๒.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

๓.พัฒนา สง่เสริม สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

๔.ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

๕.การบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

๖.บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

แผนงาน 1.แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป 

2.แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

3.แผนงานการศึกษา 4.แผนงานสาธารณสุข 6.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

7.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5.แผนงานสังคม
สงเคราะห ์

8.แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๙.แผนงานการเกษตร 10แผนงานงบกลาง 



แบบ ยท.03

6 12 18 25 กองช่าง

2.จํานวนฝาย
ที่ก่อสร้าง(แห่ง)

3.จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
(ครั้ง/ป)ี

4.จํานวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

5.จํานวนสระ
น้ําที่ขุดลอก
(แห่ง)

6.จํานวน
เครื่องที่ติดตั้ง
(เครื่อง)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

ค่าเป้าหมาย

1.การพัฒนา
ระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค
 
สาธารณูปการ

1.ก่อสร้างคูกั้นน้ํา 1 
โครงการ             
 2.ขุดลอกสระ,ขุด
ลอกคลอง,ขุดเหมือง
 จํานวน 15 
โครงการ 3.ก่อสร้าง
ฝาย จํานวน 4 
โครงการ             
 4.ก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์ส จํานวน 1 
โครงการ              
 5.ขุดเจาะบ่อบาดาล
 จํานวน 1 โครงการ 
 6.ติดตั้งระบบกรอง
น้ําดื่มสะอาด 
จํานวน 1 โครงการ  
         7.สูบน้ําเข้า
สระน้ําสาธารณะ 
จํานวน 1 โครงการ  
              8.
ก่อสร้างผนังกั้นน้ํา 1
 โครงการ

1.บริหารจัด
กาน้ําตาม
พระราช
ดํารัสขอ'
พระบาท  
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 
พัฒนาขุด
ลอก คูคลอง
และจัดสร้าง
แหล่งน้ํา 
พร้อมแก้ไข
และป้องกัน
ปัญหา
อุทกภัย อย่าง
เป็นระบบ 
เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ําไว้ใช้
อุปโภค
บริโภคฯ

1.ความยาว
ของคูกั้นน้ํา
,ขุดลอก
คลอง
,บล๊อกคอน
เวิร์ส,วางท่อ
(เมตร)

1.การสาน
ต่อ
แนวทาง
พระราชดํา
ริ

1.การสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดําริ

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

เป้าประสงค์

2564256325622561

จัดทําปีละ 6 
โครงการ เฉพาะปี 
2564 ทํา 7 โครงการ

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์
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1.จํานวน
โรงเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุน

15 30 45 60

2.จํานวนเด็กที่
ได้รับการ
สนับสนุน(คน)

3.จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน)

4.จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

5.จํานวนที่จัด
โครงการ(ครั้ง/
ป)ี

6.จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(ปรับปรุง/
ก่อสร้าง)

2.ส่งเสริม
พัฒนาระบบ
การศึกษาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 
และตาม
มาตรฐานสาก
ล รองรับ
ประชาคม
อาเซียน

2.ด้านการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

2.ด้านการ
พัฒนาด้าน
การศึกษา

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ดําเนินโครงการ ปีละ 15
 โครงการ (เป็น
โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน

ดําเนินโครงการด้าน
การศึกษา จํานวน 
15 โครงการ

กอง
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หน่วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
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1.จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

14 28 42 56

2.จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

3.จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ(ครั้ง)

4.จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน)

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

1.การพัฒนา
และเพิ่ม

ศักยภาพการ
แข่งขัน

เศรษฐกิจ

3.ด้านการ
พัฒนาการ

เกษตร

3.ด้านการ
พัฒนาการ

เกษตร

3.สนับสนุน
การประกอบ
อาชีพด้าน

เกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์
 ตามปรัชญา

เศรษฐกิจ
พอเพียง

ดําเนินโครงการ ปีละ 14
 โครงการ (เป็น
โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน

ดําเนินโครงการด้าน
การเกษตร จํานวน 
14 โครงการ

สํานักงาน
ปลัด,กอง
สวัสดิการ

สังคม

สนง.เกษตร
อําเภอด่าน

ขุนทด

ค่าเป้าหมาย
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
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1.ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ
(ครัวเรือน) 12 24 36 48

2.จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

3จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

4.จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ(ราย)
5.จํานวนครั้งที่
อุดหนุน(ครั้ง)

1.จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

6 12 18 24

2.จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน)

3.จํานวนครั้งที่
สมทบต่อป(ีครั้ง)

3.พัฒนา ส่งเสริม
 สนับสนุนการ
บริการ
สาธารณสุข

ดําเนินโครงการด้าน
สาธารณสุข จํานวน
 6 โครงการ

กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม

ศูนย์สุขภาพ
ชุมชนด่านขุน
ทด

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

5.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

5.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข

5.สนับสนุน
บริการด้าน
สุขภาพแก่
ประชาชน 
นําไปสู่การมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี

ดําเนินโครงการ ปีละ 6 
โครงการ (เป็นโครงการ
ที่ดําเนินงานต่อเนื่อง)

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ดําเนินโครงการ ปีละ 12
 โครงการ (เป็น
โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน

ดําเนินโครงการด้าน
การพัฒนาสังคม 
จํานวน 12 โครงการ

สํานักงาน
ปลัด,กอง
สวัสดิการ

สังคม

กรมส่งเสริม
การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

4.ด้านการ
พัฒนาสังคม

4.ด้านการ
พัฒนาสังคม

 4.ส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน   
ให้ดํารงชีวิต
อยู่ในสังคม
และพึ่งพา
ตนเองได้
อย่างยั่งยืน 
และห่างไกล
ยาเสพติด

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
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1.ความยาว
ของถนน(เมตร) 60 120 220 323 กองช่าง อบจ.นม.

2.ความยาว
ของรางระบาย
น้ํา,ท่อระบาย
น้ํา(เมตร)

3.จํานวนที่
ก่อสร้าง(แห่ง)

4.จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง(แห่ง)

5.จํานวนที่
ก่อสร้าง(หลัง)

6.ความยาว
ของกําแพง
(เมตร)

7.จํานวนป้าย
ที่สร้าง(ป้าย)
8.ระยะทางที่
ซ่อมแซม(เมตร)

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

1.ก่อสร้างถนนหิน
คลุก 60 โครงการ   
       2.ก่อสร้าง
ถนนดิน  26 
โครงการ  3.
ก่อสร้างถนนคสล.  
89 โครงการ         
4.ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  16 
โครงการ             
 5.ซ่อมแซมถนนหิน
คลุก  16 โครงการ  
   6.ก่อสร้าง,
ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ํา  34 
โครงการ             
 7.ก่อสร้างลูกระนาด
 1 โครงการ          
 8.โครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4 
โครงการ  9.
ก่อสร้างกําแพงกัน
น้ําเซาะ 2  โครงการ

6.ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

6.ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

 6.ก่อสร้าง
และซ่อม

บํารุงระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกและ

ทั่วถึง

ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์

ดําเนินโครงการ ปี 
2561,2562 ปีละ 60 
โครงการ ปี 2563 
จํานวน 100  โครงการ 
และปี 2564 จํานวน 
103 โครงการ

1.การพัฒนา
ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
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9.จํานวนจุดที่
ซ่อมแซม(จุด)

กองช่าง อบจ.นม.

10.จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

11.ระยะทางที่
ขยายเขตไฟฟ้า
(เมตร)

12.จํานวนที่
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
(ชุด)

13.ระยะทางที่
ขยายเขต
ประปา(เมตร)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ผลผลิต/โครงการ

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ

เป้าหมายหลัก
กลยุทธ์

 10.ก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์ส 3 
โครงการ  11.
ก่อสร้างศาลา
กลางบ้าน 4 
โครงการ             
 12. ทุบกําแพงกั้น
ระหว่างหมู่บ้าน 1 
โครงการ             
13.จัดซื้อยางมะตอย
  1 โครงการ         
14.ซ่อมแซมถนน
ภายในตําบล  
โครงการ            
15.ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟ  
48 โครงการ       
16.ขยายเขตประปา 
 17 โครงการ       
17.โครงการจัดวาง
ผังเมือง 1 โครงการ 
18.โครงการจัดทํา
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
 1 โครงการ

ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ
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16 32 48 64
กอง

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2.ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองที่น่าอยู่

7.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-

วัฒนธรรม
ประเพณี และ

กีฬา

7.ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-

วัฒนธรรม
ประเพณี 
และกีฬา

 7.ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน

ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรร

มและ
ประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่น

 เพื่อการ
อนุรักษ์สืบ
สานและ

เชื่อมโยงสู่
กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

และกิจกรรม
กีฬาและ

นันทนาการ

1.จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน)  
    2.จํานวน
ลานกีฬาที่
ก่อสร้าง(แห่ง)  
  3.จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)      
4.จํานวนครั้งที่
ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน(ครั้ง)

ดําเนินโครงการ ปีละ 16
 โครงการ (เป็น

โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

4.ส่งเสริม
สนับสนุนงาน
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม 

ประเพณี กีฬา
และนันทนาการ

ดําเนินโครงการด้าน
การพัฒนาการ

ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณ๊
และกีฬา จํานวน 16

 โครงการ
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40 80 120 160

6 12 18 24

5.การพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐ

8.ด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

8.ด้านการ
บริหาร
จัดการ

บ้านเมืองที่ดี

 8.บริหาร
ราชการให้
เป็นไปตาม
หลักการ
บริหาร
จัดการ

บ้านเมืองที่ดี

1.จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ(คน)  
    2.จํานวน
ลานกีฬาที่

ก่อสร้าง(แห่ง)  
  3.จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม

(หมู่บ้าน)      
4.จํานวนครั้งที่
ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน(ครั้ง)

ดําเนินโครงการ ปีละ 40
 โครงการ (เป็น

โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

5.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน

การพัฒนาท้องถิ่น

ดําเนินโครงการด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี จํานวน
 16 โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน

ดําเนินโครงการด้าน
การรักษาความ
ปลอดถภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
จํานวน 6 โครงการ

สํานักงาน
ปลัด

สนง.ขนส่ง
จังหวัด

นครราชสีมา

4.การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคงทุก
มิติ เพื่อ
ปกป้อง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน

9.ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

9.ด้านการ
รักษาความ
ปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

 9.ส่งเสริมให้
มีการป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 
เพิ่มความ

มั่นคง
ปลอดภัยใน

ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ของ
ประชาชนใน

พื้นที่

1.จํานวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ

(ครั้ง)           
 2.จํานวนอป
พร.ที่เข้าร่วม

โครงการ(นาย) 
 3.จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ(ครั้ง)  
4.จํานวนครั้งที่

จัดโครงการ
(ครั้ง)

ดําเนินโครงการ ปีละ 6 
โครงการ (เป็นโครงการ
ที่ดําเนินงานต่อเนื่อง)

2.การสร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน และสร้าง
รายได้ให้แก่
ประชาชน
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5.บริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ให้มีความ
สมบูรณ์
อย่างยั่งยืน

10.ด้านการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติ และ

สิ่งแวดล้อม

10.ด้านการ
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

10.พัฒนา
ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์
แหล่งน้ําและ
ป่าไม้
สนับสนุนการ
ใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
และตระหนัก
ถึง
ความสําคัญ
ของ
ทรัพยากร
ธรรมขาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

1.จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ(คน)
2.จํานวนที่
จัดซื้อ(ใบ)
3.จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)
4.จํานวน
ก่อสร้างที่ทิ้ง
ขยะ(แห่ง)
5.จํานวนรถ
จัดเก็บขยะที่
จัดซื้อ(คัน)
6.จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง/ป)ี
7.จํานวน
ต้นไม้ที่ปลูก
(ต้น)

15 30 45 60 6.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

ดําเนินโครงการด้าน
การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน 15 โครงการ

กอง
สาธารณสุข

และ
สิ่งแวดล้อม

ดําเนินโครงการ ปีละ 15
 โครงการ (เป็น

โครงการที่ดําเนินงาน
ต่อเนื่อง)

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้าของ
เป้าหมายหลัก

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หน่วย
สนับสนุน
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ส่วนที่ ๔ 
การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ส่วนที่ ๔  การนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัต ิ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่สนับสนุน 
  1 การสานต่อแนวทาง

พระราชดําริ 
-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองช่าง,สํานักงานปลัด 
 

  2 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา -บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา            
-แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

กองการศึกษาฯ 
 

  3 ด้านการพัฒนาการเกษตร -บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด,กองการศึกษาฯ,
กองสวัสดิการสังคม  

4 ด้านการพัฒนาสังคม -บริการชุมชนและสังคม 
-การดําเนินงานอื่น 
 

-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
-แผนงานงบกลาง 

สํานักงานปลัด,กองสวัสดิการ
สังคม,กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

 

5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข -บริการชุมชนและสังคม -แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน -บริการชุมชนและสังคม -แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
อบจ.นม. 

7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

-บริการชุมชนและสังคม -แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 
 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม  



๕๕ 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่สนับสนุน 
8 ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
-บริหารทั่วไป 
-บริการชุมชนและสังคม 

-แผนงานบริหารงานทั่วไป 
-แผนงานบริหารงานคลัง 
-แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด,กองสวัสดิการ
สังคม,กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม,กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม,กองช่าง,กองคลัง 

 

9 ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

-บริหารทั่วไป -แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด สนง.ขนส่งจังหวัด
นครราชสีมา              
สาขาด่านขุนทด 

10 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

-บริการชุมชนและสังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานการเกษตร 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 



 

แบบ ผ.07
 (สรุป ผ.01)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1.1 แผนงานการเกษตร 18 33,784,000    18 33,734,000 18 33,734,000 18 33,734,000 72 134,986,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 7 2,810,000      7 2,810,000 7 2,810,000 7 2,810,000 28 11,240,000

25 36,594,000   25 36,544,000 25 36,544,000  25 36,544,000 100 146,226,000  
 

2.1 แผนงานการศึกษา 8 1,766,000      8 1,766,000 8 1,766,000 8 1,766,000 32 7,064,000      

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 30,000          1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000        
2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,500,000      5 2,500,000 5 2,500,000 5 2,500,000 20 10,000,000    

14 4,296,000 14 4,296,000 14 4,296,000 14 4,296,000 56 17,184,000

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

  รวม

รวม

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561

 

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2562
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561 ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2562

 
3.1 แผนงานการเกษตร 12 690,000        12 690,000 12 690,000 12 690,000 48 2,760,000      
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000        2 600,000 2 600,000 2 600,000 8 2,400,000      

14 1,290,000 14 1,290,000 14 1,290,000 14 1,290,000 56 5,160,000
 

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 50,000          1 50,000 1 50,000 1 50,000 4 200,000        
4.2 แผนงานสาธารณสุข 1 30,000          1 30,000 1 30,000 1 30,000 4 120,000        
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 230,000        5 230,000 5 230,000 5 230,000 20 920,000        
4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 3 190,000        3 190,000 3 190,000 3 190,000 12 760,000        

4.5 แผนงานงบกลาง 1 11,790,000    1 11,790,000 1 11,790,000 1 11,790,000 4 47,160,000    

11 12,290,000   11 12,290,000 11 12,290,000 11 12,290,000 44 49,160,000

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561 ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2562

 
 5.1 แผนงานสาธารณสุข 6 710,000        6 710,000 6 710,000 6 710,000 24 2,840,000

6 710,000       6 710,000 6 710,000 6 710,000 24 2,840,000

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 255 179,376,000  255 179,376,000 255 179,376,000 255 179,376,000 1,020 717,504,000

255 179,376,000 255 179,376,000 255 179,376,000 255 179,376,000 1,020 717,504,000รวม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561 ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2562

7.1 แผนงานการศึกษา 6 600,000        6 600,000 6 600,000 6 600,000 24 2,400,000

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,300,000      3 1,300,000 3 3,100,000 3 3,100,000 12 8,800,000

7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 4 360,000        4 360,000 4 360,000 4 360,000 16 1,440,000

13 2,260,000     13 2,260,000   13 4,060,000    13 4,060,000   52 12,640,000   

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 17 15,520,000    17 15,570,000  17 15,570,000   17 15,570,000  68 62,230,000
8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 80,000          1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000
8.3 แผนงานการศึกษา 3 110,000        3 110,000 3 110,000 3 110,000 12 440,000

  8.4 แผนงานสาธารณสุข 2 190,000        2 190,000 2 190,000 2 190,000 8 760,000
8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 80,000          1 80,000 1 80,000 1 80,000 4 320,000
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 12 30,990,000    12 30,930,000 12 30,930,000 12 30,930,000 48 123,780,000
8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 150,000        4 150,000 4 150,000 4 150,000 16 600,000

40 47,120,000 40 47,110,000 40 47,110,000 40 47,110,000 160 188,450,000
 

 9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 730,000        6 730,000      6 730,000       6 730,000      24 2,920,000
6 730,000       6 730,000     6 730,000      6 730,000      24 2,920,000

10.1 แผนงานสาธารณสุข 13 1,520,000      13 1,520,000 13 1,520,000 13 1,520,000 52 6,080,000

10.2 แผนงานการเกษตร 3 160,000        3 110,000 3 110,000 3 110,000 12 490,000

16 1,680,000     16 1,630,000   16 1,630,000 16 1,630,000 64 6,570,000
400 286,092,000 400 285,982,000 400 287,782,000 400 287,782,000 1,600 1,147,638,000

 
รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

รวม

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวม

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําในการ
การอุปโภคบริโภค 
และทําการเกษตร

375,000 375,000 375,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

2 โครงการขุดลอกคลองส่ง
น้ํา ม.3 สายหนองสะแก
 -บ้านหลุง ตําบลสระจรเข้

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลองส่งน้ํา 
กว้าง 8 เมตร ยาว 
1,300 เมตร ลึกเดิม 1 
เมตร ลึกใหม่ 2 เมตร

375,000

30,00030,000 กองช่าง ขุดลอกคูกั้นน้ํา ยาว 510
 เมตร

30,000

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

สําหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
     1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,000 ความยาวของ
คูกั้นน้ํา (เมตร)

1 โครงการก่อสร้างคูกั้นน้ํา
ท้ายหมู่บ้านลําเชียงไกร 
ม.2

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

60



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

242,000เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 ลึกเดิม 1 เมตร ขุด
ลอกอีก 1.5 เมตร

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่าง

849,000 849,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่าง

242,000242,000

4 โครงการขุดลอกคลอง
สายสวนหมาก ม.3

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้างเดิม
 13 เมตร ยาว 2,100 
เมตร ลึกเดิม 2 เมตร 
ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร

849,000

5 โครงการขุดลอกคลอง
สายหัวนา  ม.3

849,000

ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

242,000

ความยาวของ
สระที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระขนาดกว้าง 
40 เมตร ยาว 40 เมตร
 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

126,000 126,000 126,000 126,0003 โครงการขุดลอกสระ
หนองขอนใต้ ม.3
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองช่าง

ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

7 โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะกุดปลาแข็ง ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

  2,000,000   2,000,000 ระยะทางวาง
ท่อ(เมตร)

เพื่อให้มีน้ําไว้ใช้
อุปโภคบริโภค

 2,000,000

ขุดลอกคลอง กว้าง 9 
เมตร ยาว 300 เมตร

กองช่าง

205,000 205,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

9

กองช่าง

50,000 50,000 50,000

205,000

โครงการวางท่อส่งน้ํา
จากห้วยน้อยถึงหนอง
กระทุ่ม ม.7

วางท่อส่งน้ํา ระยะทาง
 700 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

 2,000,000

เพื่อจ่ายเป็นค่าดําเนินการ
สูบน้ําเข้าสระน้ํา
สาธารณะวัดบ้านใหม่ใช้
ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

สูบน้ําเข้าสระน้ํา
สาธารณะ

100,000 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
(ครั้ง/ป)ี

8

ขุดลอกคลอง กว้าง 30 
เมตร ยาว 300 เมตร

205,000 205,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่างเพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

205,000

6 โครงการขุดลอกคลอง  
กุดมิตาว (ตอนบน) ม.4

เพื่อวางท่อส่งน้ําเพื่อใช้ใน
การเกษตร และอุปโภค
บริโภค

โครงการสูบน้ําเข้าสระ
น้ําสาธารณะวัดบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

205,000 205,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 

      275,00010

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การอุปโภคบริโภค

จํานวนที่ขุด
เจาะ (แห่ง)

กองช่าง    250,000เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภคในช่วง
ฤดูแล้ง

ขุดเจาะบ่อบาดาล     250,000     250,000     250,000

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา เนื้อที่ 3
 ไร่ปริมาตรดินขุดลอก 
7,928 ลบ.ม.

จํานวนสระ
น้ําที่ขุดลอก 

(แห่ง)

โครงการขุดลอกคลอง  
ม.9 (ต่อจากคลองสวน
หมาก)  ถึงตําบลสระจรเข้

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

270,000

       275,000       275,000      275,000

ขุดลอกคลอง กว้าง 10 
เมตร ยาว 1,500 เมตร
 ลึกเดิม 2 เมตร ลึกใหม่
 1 เมตร

270,000 270,000

โครงการขุดลอกสระน้ํา
สาธารณะ ม.8

11

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ม.10

12

ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

    1,244,000     1,244,000     1,244,000     1,244,000

กองช่าง

13

270,000

ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ขุดลอกสระ กว้าง 50 
เมตร ยาว 190 เมตร 
ลึกเดิม 1.50 เมตร ลึก
ใหม่  2 เมตร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการขุดลอกสระ
หนองสําโรง ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    27,156,00017 โครงการขุดลอกสระ
หนองประดู่  ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดสระ กว้าง 300 
เมตร ยาว 900 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

27,156,000

      98,000 ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

ระยะทางที่
ขุดลอก(เมตร)

27,156,000 จํานวนสระที่
ขุดลอก (แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร 
และมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

     98,000       98,00016 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ ม.13 จากนา
นายทิม ถึงฝายท่าข้าม

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

     98,000ขุดลอกเหมือง
สาธารณะ กว้าง 5 
เมตร ยาว 450 เมตร

    27,156,000

15 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ ม.13 จากนา
นายสมควร ถึงนานาย
รุ่งโรจน์

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

14

80,000 80,000

โครงการขุดลอกคลอง
หินปูน  ม.13

    189,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

80,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

    189,000 ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

กองช่างเพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้างเดิม
 8 เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึก 1.50 เมตร 
ลึกใหม่ 3 เมตร

    189,000     189,000

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร

กองช่าง

80,000 กองช่างขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
ระยะทาง 300 เมตร

64



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 33,784,000 33,734,000 33,734,000 33,734,000  -  -  -

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การทําการเกษตร 
และมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

90,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

        90,000 90,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

18

ที่

ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการขุดลอกคลอง
หนองขอน  ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 42 
เมตร ยาว 50 เมตร ลึก
เดิม 1 เมตร ขุดลึกเพิ่ม
อีก 3 เมตร

90,000

วัตถุประสงค์

กองช่าง

1 โครงการเสริมฝายคลอง
น้ําขาว ม.4 ตลอดสาย

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ฝายน้ําล้น มข.2527 
ตามแบบอบต.กําหนด

500,000

รวม 18  โครงการ

500,000 500,000 กองช่าง500,000 จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

300,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

750,000โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นคลองห้วยน้อย 
(บริเวณแก้มลิง)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

750,0004 750,000 750,000 จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน
 และการเพาะปลูก
พืชในฤดูแล้ง  ทํา
ให้คุณภาพชีวิต
และสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง

60,000

2 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้น กุดมิตาว ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้นตาม
แบบที่อบต.กําหนด

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
 ขนาด 1.20 x 1.20 x 
6 เมตร

60,000

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

300,000

ฝายน้ําล้น มข.2527 
ตามแบบอบต.กําหนด

3 โครงการก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์สสายบึงใหญ่ ม.4

จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

60,000 60,000 ความยาวของ
บล๊อกคอน
เวิร์ส (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําใน
การการอุปโภค
บริโภค และทํา
การเกษตร

กองช่าง300,000 300,000

ที่ โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 2,810,000 2,810,000 2,810,000 2,810,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ฝายน้ําล้น มข 2527 ตาม
แบบอบต.กําหนด

    950,000     950,000

5 โครงการก่อสร้างผนังกั้น
น้ําข้างสระตาเผือก ม.9

เพื่อบรรเทาและแก้ไข
ปัญหาน้ํากั้นเซาะในช่วง
ฤดูฝน

ก่อสร้างผนังกั้นน้ํา ยาว
 12 เมตร

6 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นห้วยลําเชียงไกร ม.15

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ใน
การอุปโภคบริโภค และใช้
ในการเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง    950,000

    200,000 ก่อสร้างผนัง
กั้นน้ํา(แห่ง)

กองช่างช่วยแก้ไขปัญหาน้ํา
กัดเซาะ

    950,000

    200,000     200,000

จํานวนเครื่อง
ที่ติดตั้ง(เครื่อง)

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําที่สะอาดไว้ใช้
การบริโภค และมี
สุขภาพดี

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําดื่มที่
สะอาดและปลอดภัยไว้ใช้
ในการบริโภค

ติดตั้งระบบกรองน้ําดื่ม         50,000

จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพ
การส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน
 และการเพาะปลูก
พืชในฤดูแล้ง  ทํา
ให้คุณภาพชีวิต
และสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

        50,000

    200,000

7         50,000โครงการติดตั้งระบบ
กรองน้ําดื่มสะอาด
สําหรับหมู่บ้าน ม.15

กองช่าง        50,000

รวม 7  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ

เด็กมีพัฒนาการ
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด

โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาให้เป็นไป
ตามวัย โดยใช้สื่อการ
เรียนการสอน วัสดุ
ทางการศึกษา หรือเครื่อง
เล่น มุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย์ มีวัสดุการศึกษาที่
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

30,000 30,000

        36,0002 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก เพื่อพัฒนาบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มีความรู้
 ความสามารถ

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต. 6 คน

        36,000

30,000 30,000

       36,000 จํานวนผู้ดูแล
เด็กที่ได้รับ
การพัฒนา 

(คน)

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มีความรู้

ความสามารถ

กองการศึกษาฯ

       36,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

3 โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายการศึกษาสื่อสาร
เรียนรู้

เพื่อเพิ่มเติมสมรรถภาพ
การจัดการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาเด็ก
เล็กทั้งทางด้านร่างกาย 
สติปัญญาจิตใจ และ
อารมณ์

30,000ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย์

30,000 30,000 ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้ แนวคิด
ใหม่ๆเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
นํามาพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์เด็ก
เล็ก

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการจัดกิจกรรมเปิด
โลกกว้างเพื่อการเรียนรู้
และพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย
เรียน

4 50,000 50,000 50,000 50,000  จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี

เยาวชนได้รับความรู้
เพิ่มเติมนอก
ห้องเรียน

กองการศึกษาฯ1.เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของเด็ก
และเยาวชน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์

2.เพื่อจัดอบรมส่งเสริม
และพัฒนาการการเรียนรู้
จากสถานที่จริงประกอบ
กับเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

2.เด็กเล็กถึงระดับ ป.6
 ของโรงเรียนในพื้นที่

กองการศึกษาฯเพื่อให้เด็กได้รับประทาน
อาหารที่ดี มีประโยชน์ มี
สารอาหารครบตามที่
ร่างกายต้องการ

500,000 500,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการจัดงานวันเด็ก        เด็กและเยาวชน     
 หมู่ 1 -17

100,000 100,000 100,000 100,000เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของเด็ก
และเยาวชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)

เพื่อให้นักเรียนและเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนได้บริโภค
อาหารเสริม(นม)         
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์
 และเด็กเล็กถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียนในพื้นที่

    1,000,000     1,000,000    1,000,000    1,000,000 จํานวน
โรงเรียน ที่
ได้รับการ
สนับสนุน

เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กองการศึกษาฯ

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
ด่านขุนทด

500,000 เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีร่างกาย
เจริญเติบโต 
เหมาะสมตามวัย
และได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

500,000 จํานวนเด็กที่
รับการ

สนับสนุน (คน)

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เด็กและเยาวชนมี
การทํากิจกรรม
ร่วมกัน

กองการศึกษาฯ

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 1,766,000 1,766,000 1,766,000 1,766,000  -  -  -

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็กและ
เยาวชนในเรื่อง
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาทั้งในระดับ
ชุมชนท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20,000  จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

โครงการ

8 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชนทุกระดับ 
ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2550

20,000 20,000 20,000

ที่

 สภาเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

รวม 8  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -

30,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

1 โครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

1.เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายให้กับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
รู้จักการออกกําลัง
กาย

30,000  จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี

2.เด็กมีความ
สามัคคีมีระเบียบ  
รู้จักมีน้ําใจนักกีฬา 
รู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย

30,000

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

กองการศึกษาฯ

2.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังการ
เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

รวม 1  โครงการ
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1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
เรียนหรือห้องเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน/
ห้องเรียน  ให้ถูก
สุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปรับปรุงห้องเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

100,000 100,000100,000 100,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
 (ปรับปรุง)

เด็กเล็กมีห้องเรียน
ที่มีสภาพการใช้
งานที่ดี ถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

2 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 
คน (สถ.ศพค.1)

1,500,000 1,500,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็กที่ก่อสร้าง3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
    ม.16

กองการศึกษาฯ

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การรจัดการเรียนการ
สอนทั้งภายในและ
ภายนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ด่านขุนทด จํานวน 

3 ศูนย์

150,000150,000

    1,500,000     1,500,000 เด็กเล็กมีห้องเรียน
ที่มีสภาพการใช้
งานที่ดี ถูก
สุขลักษณะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนสร้าง
ความ น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน

150,000 150,000 จํานวนศูนย์ที่
ปรับปรุง (ศูนย)์

กองการศึกษาฯ
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 -  - 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000  -  -  -

2,500,000   2,500,000   2,500,000  2,500,000  

     400,000  จํานวนศูนย์
ที่ก่อสร้าง(แห่ง)

เพื่อให้มีแนวรั้วกั้น
บริเวณ และร่วมทํา
กิจกรรมเคารพธง
ชาติ

กองการศึกษาฯ4 โครงการก่อสร้างรั้ว ประตู
 และเสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อใช้เป็นแนวกั้นบริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   และ
ร่วมทํากิจกรรมเคารพธง
ชาติหน้าเสาธง

ก่อสร้างรั้ว ประตู และ
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

      400,000

      350,000       350,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

     350,000      350,000

      400,000      400,000

เด็กเล็กมีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม 
และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 5  โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ให้เด็กเล็ก
ได้มีสถานที่สําหรับ
รับประทานอาหาร, 
ประชุม และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียน

อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ขนาด 6 x 8 เมตร
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 สนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 โครงการ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

30,000

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

2

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สนับสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อจัดทําโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญหาท้องถิ่น
 ของคนรุ่นเก่าให้กับ
เยาวชนรุ่นหลัง

จัดทําโครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 

โครงการ

100,000เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

กองการศึกษาฯส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

3 โครงการศูนย์การเรียนรู้
ใช้ชีวิตตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ใช้ชีวิตตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

     จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 
   จํานวน 1 ศูนย์

15,000

โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง

30,000 30,000 30,000

15,000 15,000 15,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วม(หมู่บ้าน)

เกิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลด่านขุนทด

กองการศึกษาฯ
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3.เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืชสด
ในการเพิ่มผลผลิตพืช

โครงการอบรมใช้ปุ๋ยพืชสด

50,00050,000

50,000 50,000

50,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ

4 โครงการไถกลบตอซังข้าว อบรมให้ความรู้  1 ครั้ง/
สาธิต

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5

50,00050,000

2.ลดการปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมี

50,000

6 โครงการอบรมการ
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดย
ชีววิธี

เพื่ออบรมการป้องกันการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี 

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

1.ปัญหาด้านหมอก
ควันจากการเผา
ย่อยหน้าดินลดลง

 สํานักงานปลัด

2.ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมีใน
การกําจัดวัชพืชและ
 แมลงศัตรูพืช

ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด50,000

 1.เพื่อทดแทนการเผา
และการย่อยหน้าดินก่อน
ทําการเพาะปลูกด้วย
เทคนิคและเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ

2.ลดต้นทุนการผลิตจาก
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ในการกําจัดโรค แมลง 
และวัชพืช
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75,000 75,000

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7 โครงการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.7

กุล่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ม.7

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000 50,000เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ

75,000 75,000

50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกร
และช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

2.ให้ผู้นําเกษตรและอกม.
 สามารถปฏิบัติได้เอง 
และกระจายถ่ายทอดองค์
ความรู้ ตลอดจนแนะนํา
ความรู้แก่เกษตรกรราย
อื่น ๆ ได้

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําเกษตร และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(อกม.)

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้
ผู้นําเกษตรและอกม. ให้
ได้รับองค์ความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําเกษตร และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 (อกม.) 1 ครั้ง

กลุ่มผู้นําด้าน
เกษตรสามารถนํา
ความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่

สํานักงานปลัด

 สํานักงานปลัด

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี
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150,000 150,000

 
20,000 20,000

50,000 50,000

 

  

50,000 50,000

 

 -  - 690,000 690,000 690,000 690,000  -  -  -

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การพึ่งตนเองของ
ประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นให้สามารถนําไปใช้
ในการดําเนินชีวิตบนหลัก
ความพอประมาณความมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดี

อบรมให้ความรู/้ศึกษา
ดูงานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000

ที่

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทางการเกษตร

เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตร

จัดซื้อวัสดุเกษตร 20,000 20,000

11 โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงไก่ดํา ม.7

เพื่อเป็นการรวมกลุ่มสร้าง
งานสร้างรายได้ และเป็น
การพัฒนาชุมชนให้
เข้มแข็ง  และยั่งยืนต่อไป

เกษตรกรจาก 17 
หมู่บ้าน รวม จํานวน 
30 คน

50,000 50,000

12 โครงการสนับสนุนอาชีพ
เลี้ยงปลาในกระชัง

เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน
การดําเนินกิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพอาทิ กระชัง
พันธ์ปลา และอาหารปลา

กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาใน
กระชัง ม.8 และ ม.9

50,000 50,000

150,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี

ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อ
ประกอบอาชีพและ
มีรายได้เสริม

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ป)ี

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บนหลักความ
พอประมาณความมี
เหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี

สํานักงานปลัด

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ(ครั้ง)

กอง
สวัสดิการ 
สังคม

กลุ่มอาชีพมีเงินทุน
หมุนเวียนภายใน
กลุ่ม

สํานักงานปลัด

มีวัสดุทาง
การเกษตรใช้อย่าง
เพียงพอ

สํานักงานปลัด

รวม 12  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 600,000 600,000 600,000 600,000  -  -  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน    500,000 500,000

กองสวัสดิการ
สังคม

100,000

500,000 500,000

100,000

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

สํานักงานปลัด

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ก่อสร้างสถานที่จําหน่าย
สินค้าตลาดชุมชน

จํานวน
อาคารที่

ก่อสร้าง (หลัง)

ชุมชนมีโรงสีข้าว
และสามารถแปร
รูปผลผลิตข้าวเพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น

2.เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดที่
เพียงพอสําหรับรองรับผู้
ซื้อผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและ
เป็นตลาดที่ทันสมัยได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

เกิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลด่านขุนทด 
และมีสถานที่
จําหน่ายสินค้า
ตลาดชุมชน

100,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ

ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

รวม 2  โครงการ

โครงการก่อสร้างสถานที่
จําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน
 ม.7

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนําสินค้าใน
ท้องถิ่นมาจําหน่ายสร้าง
รายได้เลี้ยงครอบครัว

2

1 โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว
ชุมชน ม.7

เพื่อชุมชนมีโรงสีข้าวเป็น
ของชุมชนเพื่อแปรรูป
ผลผลิตข้าว
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม 1  โครงการ

รวม 1  โครงการ

50,000

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ผู้เดือดร้อนจาก     
 สาธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กอง
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

1 โครงการสถานศึกษาสีขาว เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวน 1 

โครงการ

30,00030,000

1 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชนจาก
สาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยในการ
ดํารงชีวิตเบื้องต้น

  ครอบครัวผู้เดือนร้อน
จาก สาธารณภัย

50,000 50,00050,000

30,000

ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
(ครัวเรือน)

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพ
ติดและอบายมุขใน
สถานศึกษา

30,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

50,000 50,000

20,000 20,000

 

30,000 30,000

 

100,000 100,000 100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่อบต.

    คณะกรรมการหมู่บ้าน
      ม.1 - ม.17

50,000 50,0001

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้พิการ

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้
แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการในการดูแลตนเอง 
อาทิเช่น  สิทธิประโยชน์  
การดูแลสุขภาพร่างกาย  
เป็นต้น

ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 
จํานวน 200 คน

20,000 20,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และบทบาทสตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงาน ให้แก่กลุ่ม
สตรีตําบลด่านขุนทด

กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด 30,000 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม

โครงการภูมิคุ้มภัยสายใย
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมคนใน
ครอบครัวมีเวลาพูดคุย
และร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน

       เด็กและเยาวชน     
   จํานวน 80 คน

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

คนในครอบครัวมี
เวลาพูดคุยและร่วม
ทํากิจกรรมร่วมกัน

กองสวัสดิการ
สังคม

4

จํานวนครั้ง
ที่จัดโครงการ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้  
ความสามารถ
พัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเองได้ดียิ่งขึ้น

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

กลุ่มสตรีตําบลด่าน
ขุนทดมีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000 30,000

 -  - 230,000 230,000 230,000 230,000  -  -  -

230,000 230,000 230,000 230,000

รวม 5  โครงการ

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

เพื่อให้ผู้เดือดร้อนมี
เครื่องอุปโภคและ
บริโภคที่จําเป็น

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการสงเคราะห์เด็ก  
ครอบครัวผู้เดือดร้อน 
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือด้านการเงิน
และจัดซื้ออุปกรณ์ รวมถึง
เครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งจําเป็นต่างๆ ในการ
บรรเทาความเดือดร้อน
แก่ผู้ด้อยโอกาส

หมู่ที่ 1 - 17 30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

       50,000 50,000

100,000 100,000

 

40,000 40,000

 

 -  - 190,000 190,000 190,000 190,000  -  -  -รวม 3  โครงการ

ประชาชนในชุมชน
หมู่บ้านมีอาชีพ
เสริมและมีรายได้
เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1. สร้างกระแสค่านิยม
และเสริมสร้างภูมคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ ในกลุ่ม
เยาวชน

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 

โครงการ

40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

สามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
และจํานวนเยาวชน
ที่ติดยาเสพติดใน
พื้นที่มีจํานวนลดลง

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพัฒนา
เป็นสินค้า OTOP 
ของตําบลในระยะ
ยาวต่อไป

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน
 และส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   ลดปัญหาการ
ว่างงาน

จัดฝึกอบรม จํานวน 2 ครั้ง 100,000 100,000

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ

เพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้างรายได้

กลุ่มอาชีพตําบลด่านขุนทด 50,000 50,000

สํานักงานปลัด

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนได้ทราบถึงโทษ
ภัยของยาเสพติด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

11,790,000

1. ผู้สูงอายุ  1,245 คน

2. ผู้พิการ 195 คน

3. ผู้ติดเชื้อ HIV 7 คน

 -  - 11,790,000 11,790,000 11,790,000 11,790,000  -  -  -

 

รวม 1  โครงการ

1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11,790,000โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้
ติดเชื้อ HIV

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
ของผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ติดเชื้อ HIV

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้
ติดเชื้อ HIV ในตําบลด่าน

ขุนทด 

11,790,000 11,790,000

4.5 แผนงานงบกลาง

จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ 
(ราย)

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ HIV มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

225,000

 

 

 

 

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มอสม.ประจํา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด 
จํานวน 15 หมู่บ้าน

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

จํานวน
หมู่บ้านที่
อุดหนุน 
(หมู่บ้าน)

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ

เพื่ออุดหนุนงบประมาณ
ในการดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
   อสม.ประจําหมู่บ้าน

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

งานด้าน
สาธารณสุขภายใน
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อัตราการเกิดโรค
ในพื้นที่ลดลง และ
ประชนในพ้นที่มี
ความเข้าใจเรื่อง
การออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัยของ
ตนเอง

225,000 225,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

225,000

50,000 50,000โครงการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนการออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

50,000

1 อุดหนุน อสม.ประจํา
หมู่บ้าน

3.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เกิดความรักสามัคคีในหมู่
คณะ

2 1.เพื่อลดอัตราการเกิด
โรคต่าง ๆ จากการขาด
การออกกําลังกาย

2.ให้ประชาชนในพื้นที่ได้
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย

85



  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

225,000

 

 

 

 

80,000

 

 

225,000 225,000

80,000

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

80,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

 จํานวน ครั้งที่
 สมทบต่อปี 

(ครั้ง)

ประชาชนให้ความ
สนใจดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น

225,0003 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ 
(สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ และ
ทั่วถึง

2.เพื่อให้ประชาชนในเขต
อบต.มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการป้องกัน

4 โครงการรณรงค์ควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล

  1.อัตราการป่วย
และการเสียชีวิต
ด้วยโรคระบาดตาม
ฤดูกาลลดลง

80,000

2.ประชาชนมี
ความรู้ในการดูแล
ตนเอง3.เพื่อเป็นการควบคุมการ

ระบาดของโรคติดต่อใน
พื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.เพื่อลดอัตราป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคระบาด
ตามฤดูกาลของประชากร
ในชุมชน

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 710,000 710,000 710,000 710,000  -  -  -

710,000 710,000 710,000 710,000

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 6  โครงการ

30,000 จํานวนวัยรุ่นที่
เข้าร่วม

โครงการ (คน)

อัตราการตั้งครรภ์ 
และอัตราการเกิด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่นลดลง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

100,000 100,000 จํานวน
ผู้สูงอายุที่เข้า
ร่วมโครงการ 

(คน)

ผู้สูงอายุในพื้นที่
รับผิดชอบมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง ทั้ง
ทางร่างกายและ
จิตใจ

30,00030,000

5 โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ

ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

1.เพื่อให้วัยรุ่นมีความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของ
การคุมกําเนินที่ถูกวิธี 
และลดปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น

6 โครงการพัฒนาเครือข่าย
ส่งเสริมบริการอนามัย
เจริญพันธ์และเอดส์
สําหรับวัยรุ่น

2.เพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
เช่น โรคเอดส์

กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่/ 
และในโรงเรียนในเขต
พื้นที่

30,000

ที่ โครงการ

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับ
การดูแลตรวจร่างกาย
และตรวจสุขภาพภายใน
ช่องปากและฟัน

100,000

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุในพื้นที่
มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
การดูแลสุขภาพของ
ตนเองที่ถูกต้อง และ
ต่อเนื่องครบทุกด้าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

404,000 404,000 404,000

252,000

298,000 298,000 298,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดินกว้าง 6 เมตร  
 ยาว  1,600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

298,000ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว  800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายหน้าบ่อนไก่ 
สี่แยก - กุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายน้าทิศล้าน ถึงนา
นางเครือวรรณ์  ม.1

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายหนองสําโรง ม.1

252,000 252,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 
เมตร ยาว  1,300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

404,000

252,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

713,000 713,000 713,000

373,000

342,000 342,000 342,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 บ้านนายแฉะ
สิ้นสุดบ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เส้นติดบ้านกุดน้ําใส (บ่อน
ไก่) ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

373,000 373,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากที่ดินนางมลถึงที่ดิน
นายประสาท เวียนขุนทด 
ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร

70,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

70,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายสายเจ้าปู่ ถึงแท่น
ปูน ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

70,0004 70,000

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,300 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

713,000

373,000ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 5  
เมตร ยาว 1,100  เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

342,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

466,000

602,000

1,883,000 1,883,000 1,883,000

6,300,000 6,300,000 6,300,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอยบ่อขยะ  
ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,100 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

2,957,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ม.1 บ้านนายแฉะสิ้นสุด
บ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,100 เมตร

2,957,000 2,957,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ม.1 เส้นติดบ้านกุดน้ําใส
(บ่อนไก่)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
ยาว 300 เมตร

602,000 602,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 เส้นบ้านนายดํา 
ถึง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

602,000

466,000 466,000

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ม.1 เส้นข้างโรงเรียนมัธยม
ด่านขุนทด ถึง ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

466,000ถนนหินคลุก กว้าง 5  
เมตร ยาว 1,500  เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
ยาว 700 เมตร

1,883,000

2,957,000

6,300,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

50,000 50,000 50,000

1,597,000

159,000 159,000 159,000

1,597,000 1,597,000

กองช่าง14 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.
1 สายนาพ่อใหญ่เชื้อ ถึงไร่
นายบุญทิน

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

372,000 372,000 372,000

ความยาว
ของกําแพง 
(เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร

224,000 กองช่าง224,000 224,000224,00013 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายนานาย
ประสงค์

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.
1 สายบ้านนายพานถึงนา
นายตุ้ย  สายพลกรัง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร
 ยาว 500 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายนานางประจวบ ภูมิ
โคกรักษ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 15 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายหน้าบ้านนางสาคร
 ถึงนานายประสงค์

50,000

1,597,000

372,000

159,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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640,000 640,000 640,000

60,000

600,000 600,000 600,000600,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปรับเกรดถนน กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

60,000 60,000 แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลาดยางทับ 
คสล. พร้อมวางท่อ เส้น
ร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

20 โครงการปรับเกรดถนนสาย
บ่อนไก่ ม.1ถึงกุดน้ําใส

60,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายหน้าบ้านนายพูน 
ถึงบ้านนายทวนชัย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร
 ยาว 300 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายไร่นายเสนาะ
 ถึงนานายบุญธรรม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,600 เมตร

594,000 594,000594,000

640,000

594,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ถนนลาดยาง กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร 
พร้อมวางท่อ
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179,000 179,000

1,200,000

100,000 100,000 100,000

ซอยที่ 1 ระยะทาง 62 
เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

กองช่างซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1,200,000 1,200,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

22 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่  ม.2

เพื่อให้มีระบบระบายน้ํา
ช่วยระบายน้ําได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําคสล.
ขนาด ø0.40เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

23

179,000

กองช่าง24 ซ่อมระบบระบายน้ําใน
หมู่บ้าน ม.2

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําในหมู่บ้าน

ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ํา
ที่ซ่อมแซม 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

100,000

ซอยที่ 2 ระยะทาง 62 
เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

ซอยที่ 3 ระยะทาง 60 
เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

179,000

ซ่อมแซมถนนคสล. 
โดยการปูแอสฟัลติกท์ 
ทับถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร

1,200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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ก่อสร้างลูกระนาด
1. เส้นโรงซักฟอก
2. ซอยบ้านหมวดใหญ่

12,000 12,000 12,000

20,000

150,000 150,000 150,000

กองช่าง25 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 
ทางไปโนนสะเดา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร  ยาว 800 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

200,000 200,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

200,000 200,000

กองช่างเกิดความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรในเขต
ชุมชน

กองช่าง

27 ก่อสร้างลูกระนาด เส้นหลัง
อําเภอ ม.2

เพื่อชะลอความเร็วของ
ยานพาหนะที่สัญจรบน
ถนน

20,000 20,000 จํานวนจุด
ที่ก่อสร้าง
(แห่ง)

20,000

26 ถมดินไหล่ทางถนนเส้นโรง
ฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถมดินไหล่ทางถนน ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

28 ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายน้ํา เส้นโรงฆ่า
สัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 6  
เมตร ยาว 200  เมตร 
พร้อมวางท่อระบาย
น้ําคสล.

150,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

12,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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567,000 567,000567,000

1,303,000

180,000 180,000 180,000

180,000

กองช่าง

567,000

180,000 ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา
(เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

กองช่าง

ความยาว
ของท่อ
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

29

31 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ม.2 เส้นทางไปบ้านนาย
จินดา รางระบายน้ํา
เชื่อมต่อรางระบายน้ําเดิม

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

180,000180,000

180,000รางระบายน้ําขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร 
จํานวน 5 ซอยๆ ละ 20
 เมตร รวมระยะทาง 
100 เมตร

วางท่อระบายน้ํา คสล.
ø0.80 เมตร ยาว 610 
เมตร พร้อมบ่อพัก

30 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ม.2  เส้นหลังอําเภอ  
จํานวน 5 ซอย

เพื่อให้มีร่างระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา
(เมตร) )

การระบายน้ํา 
และการคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยโรงฆ่าสัตว์ พร้อมบ่อพัก
 ม.2

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

1,303,000

กองช่าง

1,303,000 1,303,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา 
และการคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

32 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ม.2   หลังหมู่บ้าน
ลําเชียงไกร ทางไปโนน
สะเดา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
2.1X2.1 จํานวน 2 ช่อง
 ยาว 8 เมตร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รางระบายน้ําระยะทาง
 100 เมตร ตามแบบที่
อบต.กําหนด
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20,00037 โครงการเพิ่มไหล่ทางถนน
ซอยสนามปากทาง ม.2 ถึง
บ้านนายจินดา ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพิ่มไหล่ทางถนน 
ระยะทาง 200 เมตร

20,000 20,000 20,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ม.2 เส้นทางแยกลานมันไป
บ้านโนนสะเดา ถึงประปา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว  500 เมตร

1,082,000

217,000

1,082,000 1,082,000 1,082,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

217,000 217,000

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนสายข้างโรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

ปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ 
และกําจัดวัชพืชบริเวณ
สองข้างทาง ถนนสาย
โรงฆ่าสัตว์

100,000

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นบ้านนายฉันณะ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 80 เมตร

217,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

916,000

100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่
ปรับปรุง
(เมตร)

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณข้าง
ถนนให้ดูสวยงาม

916,000 916,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
ซอยโรงฆ่าสัตว์ พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

916,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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41 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ม.3 สายบ้านนางเปรียว
 - นายเยาว์

เพื่อให้มีร่างระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา 
0.30X0.30X0.10 ยาว 
44 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

861,000 861,000 ความยาว
ของถนนที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

200,000

38 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอยร้านอาหาร      
บัวหลันปูผิวแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปูผิวแอลฟัลท์ติกคอน 
กรีต กว้าง 7 เมตร ยาว
 410 เมตร หนา 0.04 
เมตร

861,000 861,000

200,000 200,000 ระยะทางที่
ก่อสร้าง 
(เมตร)

ช่วยทํานุดูแล
สถานที่ไม่ให้ถูก
น้ํากัดเซาะและ
พังทลาย

กองช่าง

447,000 447,000 447,000 ความยาว
ของบล๊อก 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม  
และการระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

40 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์สข้ามคลองสวนหมาก 
ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และช่วยให้การ
ระบายน้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
 ขนาด 2.10x 2.10
เมตร จํานวน 3 ช่วง
ยาว 5 เมตร ตามแบบ
อบต.กําหนด

447,000

39 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
น้ําเซาะ หน้าวัดสว่าง
อารมณ์ (บ้านจั่น) ม.3
บริเวณมุมสะพาน

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
เข้าไปกําแพงวัดสว่าง
อารมณ์ (บ้านจั่น)

ก่อสร้างกําแพง สูง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

200,000

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา
(เมตร)

กองช่าง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

45 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําคสล.ภายในหมู่บ้าน
พร้อมฝาปูน  ม.3

รางระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
ฝาปูน ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

2,413,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

30,000

ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง30,000

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

499,000 499,000 499,000 499,000

2,413,000 2,413,000 2,413,000

30,000

42 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหัวนา ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

499,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

43 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายกกนา ม.3

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

499,000 499,000

44 ยกคันดิน สายหนองขลุย ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกคันดิน กว้าง 3 เมตร
 ยาว 350 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร

30,000

499,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

55,000 55,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

263,000263,000 263,000 263,000โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางสมบูรณ์    
(ข้างวัด) ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 161 เมตร

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

49

จํานวนที่
ก่อสร้าง
(หลัง)

ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 32 เมตร

55,000 55,000

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

350,000 350,000 ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง

286,000286,000 286,000วางท่อระบายน้ํา ø 
0.60 เมตร ยาว 185 
เมตร

286,000 กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางบ้าน ม.3

เพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่
ในการจัดประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ศาลากลางบ้าน  1 หลัง
 กว้าง  6 เมตร ยาว 12
 เมตร ตามแบบที่อบต.
กําหนด

350,000 350,000

46 โครงการวางท่อระบายน้ํา
สระกุมสูง  ม.3

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

148,000 148,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

35,000 35,000 35,000

53 โครงการยกคันดินสาย
หนองหมู ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคันดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,100 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

148,000 148,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

646,000 646,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 20 เมตร

35,000

51 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นทางไปโรงปุ๋ย ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

646,000

539,000

646,000

52 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายพัด ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง50 539,000 539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

539,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

56 โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ําบริเวณด้านข้างกําแพง
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 
(รัฐประชาสรรค)์  ม.3

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

ขุดลอกท่อระบายน้ํา 50,000 50,000 50,000 50,000 ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

480,000 480,000 ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง57 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ม.4 เส้นสี่แยกบ้านป้า
หมาน - สระโตน

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

รางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปูน ขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร 
ระยะทาง 320 เมตร

480,000 480,000

653,000 653,000 653,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง55 โครงการเทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน 
ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เทคอนกรีตทับเส้นทาง
เดิม.ภายในหมู่บ้าน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร หนา 0.10 เมตร

653,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง439,000 439,000 439,000 439,00054 โครงการซ่อมแซมถนนคสล
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

300,000

 
 

 

สามารถแก้ไข
ปัญหาน้ําเน่าเสีย
ที่เกิดในหมู่บ้าน
ได้ ส่งผลให้
ประชาชนใน
พื้นที่มีชีวิตความ
เป็นอยู่และ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเน่า
เสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ

3.เพื่อเป็นการแก้ปัญหา
การจัดการน้ําเสียและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

300,00058 ก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย ม.4 1.เพื่อรองรับน้ําเสียจาก
บ้านเรือนภายในหมู่บ้าน

บ่อบําบัดน้ําเสียตามแบบ
ที่อบต.กําหนด

300,000 300,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

4,786,000 4,786,000 4,786,000 4,786,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง60 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 บ้านโคกรักษ์ ม.4 ตําบล
ด่านขุนทด เชื่อมบ้านกลาง 
ตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

433,000 433,00059 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลียบคลองน้ําขาว
ตอนเหนือหลังบ้านตาเดช 
ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,800 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

433,000 433,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

กองช่าง300,000 300,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

64 ซ่อมแซมถนนคูบึงเชื่อม ม.5
 ตลอดสาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนน 300,000 300,000

63 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายวินัย พันขุนทด
 ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

109,000 109,000

100,000ถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการยกระดับถนนดิน 
ซอยบ้านตาสวัสดิ์สินขุนทด
 ม.4

61

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

109,000 109,000

52,000 52,000 52,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

100,000100,000

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง100,000

62 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางแดง ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

52,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

115,000 115,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

100,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

67 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.4 สายรอบบึง 
พร้อมลงหินคลุก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 600 เมตร

115,000 115,000

68 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายในลาน
อเนกประสงค์อบต.

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

100,000 100,000 100,000

200,000 200,000 200,000 จํานวน
สระน้ําที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

กองช่าง

200,000

กองช่าง

65 โครงการยกระดับถนน 
คสล.ซอยข้างวัด ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนน กว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร

81,000

66 ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายรอบ
บึง ม.4

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
บึงเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์

81,000 81,000 81,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

กองช่าง

กองช่าง

70 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยหลังโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

546,000 546,000 546,000 546,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

215,000 215,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยยอดตอง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

325,000

71 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่ฉัตร
 ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

174,000 174,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

325,000 325,000 325,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

174,000 174,000

215,00072 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยอปพร.เหี่ยว ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

215,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

274,000 274,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง76 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านผู้ใหญ่รุ่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.5 
เมตร ยาว 100 เมตร

274,000 274,000

110,000 110,000 110,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง75 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านครู ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

110,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

73 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านทิดล่อน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

325,000 325,000 325,000 325,000

74 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยข้างวัด ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 100 เมตร

192,000 192,000 192,000 192,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

300,000 300,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง78 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านผอ.ณรงค์ ม.5 
เชื่อมตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร

300,000 300,000

217,000 217,000 217,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

373,000 373,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

77 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านยายอุ่ม ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

217,000

311,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

80 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านผอ.ณรงค์ ม.5
 เชื่อมตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร

373,000 373,000

79 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนาตาลน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

311,000 311,000 311,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

540,000 540,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง84 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
 ซอยรื่นรมย์ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

540,000 540,000

100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง83 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก รอบสระน้ําถนนวน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

100,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นทางไปขนส่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

25,000 25,000 25,000 25,000

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ม.5 ต่อจาก  
เส้นเดิม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

1,990,000 1,990,000 1,990,000 1,990,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

วางท่อระบายน้ํา

 เส้น 1 ยาว 150 เมตร

 เส้น 2 ยาว 180 เมตร

 เส้น 3 ยาว 130 เมตร

70,000 70,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

900,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

88 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นหน้าบ้านลุงกอบ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  5  
เมตร ยาว  25  เมตร 
หนา  0.10  เมตร

70,000 70,000

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. 
เส้นทางเข้าบ้านกํานัน ถึง
โรงเรียนถนนหักน้อย ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยางทับคสล.  
กว้าง 5  เมตร ยาว  
500  เมตร หนา  0.05 
เมตร

900,000 900,000

86 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.6 พร้อม
บ่อพัก

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

550,000

271,000 271,000 271,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

550,000 550,000 550,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ํา
(เมตร)

กองช่าง

การระบายน้ํา 
และการคมนาคม
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

900,000

85 โครงการก่อสร้าง          
ถนนหินคลุก ซอยบ้านตาพล
 ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

271,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

370,000 370,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง92 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.6 สายนานาย
อุทัย ไปร่วมกุดน้ําใส        
ต.หนองบัวตะเกียด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5  
เมตร ยาว  1,200  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร

370,000 370,000

1,050,000 1,050,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง89 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
รอบสระหนองมะค่า ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5  
เมตร ยาว  390  เมตร
 หนา  0.15  เมตร

1,050,000 1,050,000

44,000 44,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางเข้าบ้านนายสง่า ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50  
เมตร ยาว  30  เมตร 
หนา  0.15  เมตร

44,000 44,000

84,000 84,000 84,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

90 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้านลุงเจียม ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 3  
เมตร ยาว  50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร

84,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

130,000 130,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง94 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายบรรจง         
กิขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  3  
เมตร ยาว   50  เมตร 
หนา  0.15  เมตร

130,000 130,000

173,000 173,000 173,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

16,000 16,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านสวน ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  4  
เมตร ยาว   80  เมตร 
หนา  0.15  เมตร

173,000

96 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.6 ซอยบ้าน    
ผอ.ชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3  
เมตร ยาว  100  เมตร
 หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

16,000 16,000

3,000 3,000 3,000 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง95 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
(ติดบึง) เส้นหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ ทองคลี่ ม.6

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําคสล.
ขนาดø0.40 เมตร ยาว
 6  เมตร

3,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

111



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000 30,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง100 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก หน้าบ้านนาง
ประมวล  ม.6 เชื่อม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

30,000 30,000

287,000 287,000 287,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

872,000 872,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

99 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก เส้นจากวัดป่า ม.6 
ถึงทางเชื่อมไป ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

287,000

98 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุกสายใต้บึง -       
บ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 2.50 
กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

872,000 872,000

13,000 13,000 13,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง97 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.6 ทางแยกบ้าน
ยายบ่อ  หิบขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3  
เมตร ยาว  60  เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

13,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

728,000 728,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง104 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองเกตุ ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

728,000 728,000

598,000 598,000 598,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง101 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยสุขศีลธรรม ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 280 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

598,000

520,000 520,000 520,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

1,187,000 1,187,000 ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

103 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองกา ม.7   
(เส้นข้างสระใหม)่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,500 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

520,000

102 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํารูปตัววีจากหนองกระทุ่ม
ถึงสระวัด ม.7

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํารูปตัววี 
ระยะทาง 475 เมตร
พร้อมประตูน้ํา       
(จากสระลูกใหม่ถึงสระ
วัด)

1,187,000 1,187,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

105,000 105,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง108 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายเนินกรวด ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 500 เมตร

105,000 105,000

177,000 177,000 177,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง105 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองนิ่ม ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

177,000

207,000 207,000 207,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

761,000 761,000 ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองร้าน (ต่อจากสาย
หนองเกต)ุ ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 8 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร

207,000

106 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา สายกลางหมู่บ้าน ม.7

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา ขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร ยาว
 300 เมตร พร้อมฝาปิด

761,000 761,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

ถนนดิน

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

500,000 500,000 จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู่

กองช่าง

24,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

111 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระหนองกระทุ่มม.7 
(สระใหม)่

ลงหินคลุกรอบสระ 5 x
 500 เมตร พร้อมปลูก
ต้นไม้

500,000 500,0001.เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

16,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร
ยาว 100 เมตร

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร 
ยาว 100 เมตร

110 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายบ้านอบต.เอี้ยง ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร 
ยาว 200 เมตร

24,000

16,000

24,000 24,000

109 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองบาร์ (แยกถนนดํา
ไปแก้มลิง ) ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

16,000 16,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

กองช่าง

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน

112 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระวัด ม.7

1.เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 500,000

52,000 52,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

500,000 500,000 จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนให้น่าอยู่

114 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านนายสมชาย 
หน้าบ้านอบต.สมาน ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

52,000 52,000

284,000 284,000 284,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง113 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองสะแก ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

284,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

87,000 87,000 87,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

64,000 64,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

116 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายบ้าน อบต.แต๋ว ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

87,000

115 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุกสายประปาหมู่บ้าน
 ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

64,000 64,000

172,000 172,000 172,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

405,000 405,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยสุขไพศาล ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร

172,000

117 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นซุ้มประตูวัด ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

405,000 405,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาว
ของถนนที่
ปรับปรุง 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

150,000 150,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

ประชาชนที่มานั่ง
รอรถโดยสารได้
มีที่สําหรับหลบ
แดด หลบฝน

กองช่าง

120 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้าน
 ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรกว้าง
 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.5 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 
5,000 ลบ.ม.

1,500,000

119 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสาร ม.7 บริเวณหน้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เพื่อให้ประชาชนที่มานั่ง
รอรถโดยสารได้ใช้
ประโยชน์หลบแดด หลบ
ฝน  และเป็นจุดพักรถแก่
ผู้สัญจร

ศาลาพักผู้โดยสาร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
3.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

150,000 150,000

200,000 200,000 จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง 
(ครั้ง)

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง121 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชาคม ม.7

เพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่
ในการจัดประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
ประชาคม

200,000 200,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

427,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

64,000 64,000 64,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง123 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายทุ่งทิพย์ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร
 ยาว 38 เมตร  พร้อม
ลูกรังไหล่ทาง

64,000

1,702,000 1,702,000 1,702,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

201,000 201,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

125 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ 9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

1,702,000

124 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนบ้านน้อย
เชื่อมต่อ ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

201,000 201,000

122 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายสมชาย ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

427,000 427,000 427,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

405,000 405,000

120,000 120,000 120,000 120,000 กองช่าง

314,000 314,000 314,000 314,000 กองช่าง130 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม 
เส้นหน้าทํานบห้วยน้อย 
คสช.ข้างสระตาเผือก ม.9

129

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อบล๊อกคอนเวิร์ส 
กว้าง 2.1 x 2.1 เมตร 

ยาว 11 เมตร

ความยาว
ของท่อ 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
  เวิร์สข้างสระตาเผือก ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
 ระยะทาง 250 เมตร

ความยาว
ของท่อ 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 250เมตร  
หนา 0.15 เมตร

128 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ทางไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี        
ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

405,000 405,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

100,000 100,000 100,000 ความยาว
ของกําแพง 
(เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

กองช่าง127 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
น้ําเซาะ ม.9 สายเชื่อมเขต
เทศบาลฯ

เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
และแก้ไขปัญหาน้ําท่วม
พื้นที่ชุมชน

กําแพงกันน้ําเซาะ 100,000

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง126 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ข้ามถนนสายโนนบ้านน้อย
เชื่อม ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อคสล.ขนาด ø 
0.40 เมตร จํานวน 3 
จุดๆละ 6 ท่อน

300,000 300,000 300,000 300,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

120



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 กองช่าง

90,000 90,000 90,000 90,000 กองช่าง

576,000 576,000

270,000 270,000

131

132 โครงการก่อสร้างถนนคัน
ดินสระน้ําผู้ใหญ่ฉวี - 
กระท่อมลุงเสมอ ไชยณรงค์
 ม.9

ที่

ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

กองช่าง

134 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา คสล. ซอยบ้านลุงถัน 
วินัยสุชาติ ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. พร้อมฝาปูน 
ขนาด 0.30 x 0.30 
เมตร ระยะทาง 150 
เมตร  ตามแบบที่อบต.
กําหนด

270,000 270,000

576,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

133 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจาก ม.8 ไป ม.9 และ
ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

576,000

ถนนคันดิน กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 เมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายทุ่งกลาง 
ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

กองช่าง

1,244,000 1,244,000

 
5,375,000 5,375,000

5,372,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

5,372,000

138

137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากโรงเรียนไชยณรงค์
วิทยาถึงสามแยกวัด ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร
 พร้อมลูกรังไหล่ทาง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร
 พร้อมลูกรังไหล่ทาง

5,375,000

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 5,000 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

1,244,000 1,244,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

5,372,000

3,226,000 3,226,000 3,226,000 3,226,000

135

136 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
 จากบ้านย่าสําเภา ถึง
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา   
ม.10

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากสามแยกถึงบ้านนาย
ปรีชา ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 พร้อมลูกรังไหล่ทาง

2,689,000 2,689,000 2,689,000 2,689,000

139 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

5,375,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 เมตร
 พร้อมลูกรังไหล่ทาง

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

5,372,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

147,000 147,000 147,000 147,000

50,000

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

142 50,000 50,000 การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่างความยาว
ของท่อ
(เมตร)

10,500,000

141

140 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เส้นรอบ
หมู่บ้าน  ม.10

ขุดลอกท่อระบายน้ํา 50,000

ยกระดับถนนดิน กว้าง
 4  เมตร ยาว 300  
เมตร  หนาเฉลี่ย 1.00  
เมตร

กองช่าง10,500,00010,500,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง 
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ําและระบบระบายน้ํา

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อลอกท่อระบายน้ําให้
น้ําสามารถระบายได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

10,500,000ถนนลาดยาง  กว้าง  6 
เมตร  ยาว 3,000 เมตร

โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ํา สายสระหนองโสน ม.11

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยกระดับถนนดิน พร้อมลง
หินคลุกสายรอบสระ    
หนองโสน ม.11

โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําและระบบระบาย
น้ํา สายกลางหมู่บ้าน ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

143 การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวกและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

จํานวนฝา
ที่ซ่อมแซม 

(ฝา)

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

75,000 75,000 75,000 75,000 กองช่าง

200,000

144

147

146

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
 ยาว 90 เมตร หนา 
0.15 เมตร พร้อมไหล่
ทาง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ทับถนนเดิม พร้อมเปลี่ยน
ฝาท่อ ซอยบ้านยายสนาม 
ม.12

120,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ
สระน้ําหนองโสน

244,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง244,000 244,000 244,000

จํานวน
สถานที่ที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร 
พร้อมเปลี่ยนฝาท่อ 
จํานวน  2 จุด

120,000 120,000 120,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

145 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ําหนองโสน  ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สระน้ําเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาปูน  ซอยยาย
จันทร์ ม.11

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

 โดยรื้อท่อเดิมออก 
และก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาตะแกรง
เหล็กใหม่ ระยะทาง  
25   เมตร

ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

257,000 257,000

 

215,000 กองช่าง

 

47,000 47,000 47,000 47,000

39,000 39,000

58,000 58,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยหน้าบ้านนาง
ณัฐนันท์ อรัญญา ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

151 ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 150 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

58,000 58,000

148 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นข้างศาลตาปู่ดํา ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

257,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านครูโก้ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

39,000 39,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ก่อสร้างถนนหินคลุก    
ซอยหลังบ้านนายนาย       
(หลังบ้านผอ.รร.บ้านใหม่
เจริญสุข) ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 120 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมวางท่อระบายน้ํา 
สายถนนเข้าบ่อวัดบ้านใหม่
ด่านขุนทด ม.12

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 80 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
0.60 เมตร จํานวน 15
 ท่อน

215,000 215,000 215,000 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

257,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่

152

150

149

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

36,000 36,000

 

36,000 36,000

 

36,000 36,000

 

124,000 124,000 124,000 124,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยหน้าบ้านฝรั่งสร้างใหม่ 
ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  5  
เมตร ยาว   90  เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

244,000 244,000 244,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยหน้าบ้านป่าไม้
(หลังศาลากลางบ้านหลัง
ใหม)่ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

36,000 36,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยบ้านครูนิภาวรรณ
 มูกขุนทด ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

36,000 36,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยหน้าบ้านฝรั่ง
สร้างใหม่สองหลัง  ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

36,000 36,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

153

154

155

ที่

156

157

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เชื่อมทางไปบ่อวัด ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 330 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

244,000

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

126



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

209,000 209,000 กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยหน้าบ้านครูนิภาวรรณ  
 ม.12

244,000 244,000 244,000 244,000ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายหนุ่ม - นาง
น้อย ม.12

ถนนคสล. กว้าง 3.50 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทาง

24,000 24,000 24,000

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

209,000

321,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

161 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยบ้านพี่แมว สายบ้าน
บ้านตาม่าว ม.13

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ระยะทาง 245 
เมตร พร้อมบ่อพัก 
จํานวน 15 บ่อ

209,000 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง24,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

158

159

160 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
  ซอยบ้านครูโก้  ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

321,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

321,000 321,000ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

257,000 257,000 กองช่าง

71,000

188,000 188,000

65,000 65,000 65,000

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายไร่ป๋าธงชัย ถึงนานาง
เฉลียว ธรรมรักสัตย์ ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

65,000165

164 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมลงหินคลุกจากคลอง
หินปูน ถึงนานายพ่วง ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เสริมถนนดิน พร้อม
วางท่อ ขนาด 1.00 
เมตร จํานวน 6  ท่อน 
กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

71,000 71,00071,000163 โครงการเสริมถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา     
สายนานายจรูญ ไวขุนทด 
ม.13

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

188,000 188,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

162 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
พร้อมบ่อพัก สายบ้านผญ.
บุญธรรม จากห้องเช่าถึง
บ้านนายประกอบ เหิมขุน
ทด ม.13

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา คสล.
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง
 0.40 เมตรระยะทาง 
270 เมตร  พร้อมบ่อ
พัก จํานวน 30 บ่อ

257,000 257,000

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

102,000

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยตรงแป๊ะรีสอร์ท ถึง
บ้านยายช่วย ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4  
เมตร ยาว 53  เมตร  
หนา 0.15 เมตร

124,000 124,000 124,000 124,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยบ้านนายอาสา ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 53 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

12,000 12,000 12,000 12,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายจรูญ  ถึง
นานายยง  ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร

96,000 96,000 96,000 96,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

166 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายยง ถึงนา
นายจรูญ  ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

102,000 102,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร

102,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

167

168

169
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร        
พร้อมวางท่อ

373,000 373,000 373,000 373,000

95,000 95,000 95,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายไร่นายสมจิน ถึงไร่ป๋าธง
 ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 5  
เมตร ยาว 240 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

648,000 648,000 648,000 648,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยศาลตาปู่    ถึงบ้าน
ยายน้อย อิ่มขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4  
เมตร ยาว 75  เมตร 
หนา 0.15 เมตร

160,000 160,000 160,000 160,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

170

ที่ โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายไร่นางบุญโรม ถึง
ไร่นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
 ม.13

โครงการยกระดับถนนหิน
คลุกพร้อมวางท่อ เส้นหน้า
กิตติชัยคอนกรีตถึงทางเชื่อม
เทศบาลหลังอู่เฮียไก่ม.14

172

173

171 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง  5  
เมตร ยาว  300 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

95,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

337,000 337,000 337,000 337,000

 
2,886,000 2,886,000

50,000
 

100,000 100,000 100,000 จํานวน
ป้ายที่
ก่อสร้าง
(ป้าย)

มีป้าย
ประชาสัมพันธ์
ชื่อหมู่บ้าน

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 2 ซอย

50,000 50,000 50,000 ระยะทางที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัยใน
การคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

 โครงการก่อสร้างถนนคสล
 พร้อมวางท่อ เส้นทางเข้า
นานารีสอร์ท ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,000เมตร 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

2,886,000 2,886,000

174 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยตําหลุ ถึงนาผู้ใหญ่บูรณ์
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

วัตถุประสงค์

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

175

ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยบ้านยายเป๋า,ซอยปั้ม
ปตท. ม.14

กองช่าง

177

176

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ม.14           
(หน้าปั้มปตท.)

เพื่อเป็นป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้าน

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.14   
(หน้าปั้มปตท.)

100,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

41,000 41,000

 

ถนนดิน จํานวน 2 สาย 25,000

 
2,686,000 2,686,000

25,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบายน้ํา

กองช่าง

กองช่าง

181 ซ่อมแซมฝาคสล. สี่แยก
บ้านนายสุรธีย์ ถึงหน้าบ้าน
นางเข็มทราย ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและลดอุบัติเหตุ

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็ก ระยะทาง 175 
เมตร รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

55,000 55,000 55,000 55,000 จํานวนฝา
ท่อที่

ซ่อมแซม
(ฝา)

กองช่าง
สายที่ 1 กว้าง  5  เมตร
 ยาว  65 เมตร หนา
เฉลี่ย  1.00  เมตรสายที่ 2 กว้าง  5  เมตร
 ยาว  20 เมตร หนา
เฉลี่ย  1.00  เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อสายหลังบ้าน
เฮียไก่ - กิตติชัยคอนกรีต   
ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ถนนคสล .กว้าง 5 
เมตร ยาว   1,000  
เมตร พร้อมวางท่อ

2,686,000 2,686,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

179 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.
14 สายศาลากลางบ้าน 
จํานวน 2 สาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

25,000 25,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

178 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
  สายบ้านนายต้อผลไม้ ม.
14 พร้อมบ่อพักน้ํา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  4  
เมตร ยาว 18 เมตร 
หนา  0.15  เมตร 
พร้อมบ่อพักน้ํา

41,000 41,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

180

132



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

42,000 42,000

210,000 210,000

 
190,000 190,000

 

182

183

185

184

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง186 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เส้นโรงงานตุ๊กตา ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
  พร้อมวางท่อ

190,000 190,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมวางท่อ เส้นติด
โรงงานตุ๊กตา ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

210,000 210,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
พร้อมวางท่อและบ่อพัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคสล. 
เส้นเดิมภายในหมู่บ้าน      
ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนน  คสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 650 เมตร

1,170,000 1,170,000 1,170,000 1,170,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นหน้าบ้านช่างเหวียน - 
หน้าบ้านป้าจี้ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร

42,000 42,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการยกระดับฝา
ตะแกรงเหล็ก หน้าบ้านนาง
อุไร - บ้านยายพอ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมและลดอุบัติเหตุ

ยกระดับฝาตะแกรง
เหล็ก   ตามแบบที่
อบต.กําหนด

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนจุด
ที่ปรับปรุง

(จุด)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบายน้ํา

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

372,000 372,000

 
1,100,000

 

168,000 168,000 168,000 168,000

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่างการระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

190 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมวางท่อ สายหนอง
กระทุ่ม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.80 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
0.60 เมตร จํานวน 3 จุด

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

189 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ํา ม.15 เส้นหลังโรงเรียน
ถึงท้ายหมู่บ้าน

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางท่อระบายน้ําคสล.
ขนาด 0.30 x 0.30 
เมตร พร้อมฝาปูน 
ระยะทาง 680  เมตร

1,100,000 1,100,000 1,100,000

50,000 จํานวน
ศาลา

กลางบ้าน
ที่ซ่อมแซม
(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมและ
ประชุมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

188 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก พร้อมวางท่อคสล. 
เส้นนานารีสอร์ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร   พร้อม
วางท่อ

372,000 372,000

187 โครงการซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน ม.14

เพื่อซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน และใช้เป็น
สถานที่ประชุมหรือทํา
กิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน

ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด

50,000 50,000 50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

250,000 250,000
 

 
81,000 81,000 81,000 81,000

 

 
42,000 42,000

102,000 102,000

80,000 80,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองลาย ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

80,000 80,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยถนนสระวัด ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

102,000 102,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายใต้สระวัดใหม่  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

42,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร

กองช่าง

250,000 250,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองผักบุ้ง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยบ่อสามเหลี่ยม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร

42,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

195

194

193

191

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

192

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร
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321,000 321,000

130,000 130,000

130,000 130,000

427,000 427,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยโคกเจริญ ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

200 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

427,000 427,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

130,000 130,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

130,000 130,000ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

327,000 327,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

327,000 327,000

321,000 321,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

196

197

ที่

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยริมทุ่ง ม.15

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยผาสุข ม.15

199 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยชายทุ่ง ม.15

198 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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205

204

202

203

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยหลังศาลาวัด ม.15

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายศาลากลางบ้าน   
ม.15 ถึงบ้านบุ่งระกํา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

100,000 100,000 100,000 100,000

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.15

1,500,0001,500,000 1,500,000 1,500,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.50 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

1,084,000ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

1,084,000 1,084,000 1,084,000

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยสงวนวิชถึงนา
นายบุญยืน ม.15

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

127,000 127,000

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

127,000 127,000

201 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยโคกพัฒนา ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

534,000 534,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

534,000

ที่ โครงการ
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

534,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

วัตถุประสงค์
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254,000 254,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

207

กองช่าง211 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองสะแกถึง   
นาลาว ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1 กิโลเมตร 
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

254,000 254,000

174,000 174,000

100,000

130,000

100,000

130,000

130,000

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร หนา 
0.50 เมตร

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนา 
0.50 เมตร

315,000210

209

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นหนองตาไกร้ถึงหนอง
ประดู่  ม.16

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
จากหนองประดู่ถึงหนอง  
ตาบาง ม.16

208

206 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

130,000

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

130,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยร่วมใจ  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

315,000

100,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยสวนนายบุญยืน  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

315,000 315,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

174,000 174,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยนางชะเอม  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

100,000

130,000 130,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง130,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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929,000 929,000 929,000 929,000

1,110,000 1,110,000โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด จาก
หนองประดู่ ม.16 ถึง ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

216

8,061,000 8,061,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมยกระดับ เส้นทาง
เข้าหมู่บ้าน ม.16

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร 
ยกระดับ 50 เซนติเมตร

1,064,000 1,064,000

215 8,061,000

214

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
จากหมู่บ้าน ม.16 ถึงโคก
บึงปรือ

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 เมตร
 ยกระดับ 50 เซนติเมตร

8,061,000

213

200,000 200,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

212

ที่ โครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เททับเส้นเดิมพร้อมระดับ
ดิน จากบ้านลุงรวยถึง
หนองปล้อง ม.16

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 82 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

วัตถุประสงค์

200,000200,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

1,110,000 1,110,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

1,064,000 1,064,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด เส้น
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนา 0.10 
เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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222 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านผู้ใหญ่แฉล้ม ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

84,000 84,000 84,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

220

221 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางสําราญ ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

100,000 100,000

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก ซอยบ้าน
นางสําราญ ม.16

ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก กว้าง 3 เมตร ยาว
 60 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000

51,000 51,000 51,000

219 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายมานิตย์  ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

160,000 160,000

218 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านนายเขียว  ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ที่

217 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด ซอยบ้าน
ผู้ช่วยธวัชชัย ม.16

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
กว้าง 3 เมตร ยาว 40 
เมตร

10,000 10,000

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10,000 10,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง84,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง100,000 100,000

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

51,000

160,000 160,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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227 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หนองประดู่ 
ถึง ม.10

10,500,000 10,500,000 10,500,000ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

270,000 270,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง226 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก ม.16  ถึง
หนองประดู่

10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

225 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบดทับแน่น 
จากบ้านนายรวย ถึงบ้าน
นายเกลี้ยง ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 225 เมตร

270,000 270,000

224 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก รอบหนองประดู่ ม.16

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 5,000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

1,244,000 1,244,000 1,244,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

223 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายประสงค์       
คุขุนทด ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

246,000 246,000 246,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

10,500,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

1,244,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง246,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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228 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากหนอง
ขอนถึงโคกบึงปรือ ม.16

ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

ที่

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองสะแกถึงนา
ลาว ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

242,000

มีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน ม.16

231 เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 300 เมตร

486,000 486,000 486,000 486,000 ระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก
 ลดปัญหาน้ําท่วม
 น้ําขัง

กองช่าง

229

230 โครงการก่อสร้างป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16

เพื่อมีป้ายหมู่บ้านให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

ก่อสร้างป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด

100,000 100,000 100,000 100,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านผู้ช่วยธวัชชัย ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการ วัตถุประสงค์

 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

242,000 242,000 242,000

จํานวน
ป้ายที่สร้าง
(ป้าย)

กองช่างถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร

67,000 67,000 67,000 67,000

232 ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง7,000,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

งบประมาณและที่ผ่านมา
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2,153,000 2,153,000

408,000 408,000
 
 
 

577,000 577,000
 
 
 

406,000 406,000

 

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 270 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างถนนคสล. สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

782,000 782,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 250 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

408,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ระยะทางที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

237 โครงการซ่อมแซมถนนค
สล.สายโรงน้ําแข็งถึงสี่แยก 
ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร

406,000 406,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

236 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ข้างร้านกิจไพศาล ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

577,000 577,000

235

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร  
หนา 0.15 เมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
 0.50 เมตร

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 290 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

782,000 782,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

2,153,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

233 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

234 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
 เส้นหลังการไฟฟ้าด่านขุน
ทด ม.17

2,153,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
สายทางเข้าบ้านนางสุมาลี 
ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

408,000

กองช่าง
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1,347,000 1,347,000

 
187,000 187,000

 

 

ถนลาดยางงทับถนนค
สล.เส้นเดิม กว้าง 5 
เมตร ยาวรวม 500 
เมตร

 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมบ่อพักสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

242  ก่อสร้างรางระบายน้ํา
ตัววี ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร ยาว 300 
เมตร ตามแบบที่อบต.
กําหนด

486,000

ซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ําหรือระบบระบายน้ํา 
 จํานวน 20  จุด

50,000 50,000 50,000241 เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

โครงการวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก ม.17 สายโรง
น้ําแข็งถึงถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ

240 วางท่อระบายน้ําคสล. 
ขนาด ø 0.80 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร

2,200,000 2,200,000 2,200,000เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

486,000 486,000 กองช่างความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

486,000

โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําหรือระบบระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน  ม.17

กองช่าง

จํานวนจุด
ที่ซ่อมแซม 

(จุด)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความสะดวก 
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

2,200,000 การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่างความยาว
ของราง

ระบายน้ํา 
(เมตร)

50,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

239 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหลังวัดใหม่ด่านขุนทด 
ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5  เมตร
 ยาว  150 เมตร ลึก 2 
เมตร

187,000 187,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

238 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคสล.
เส้นเดิมภายในหมู่บ้าน ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1,347,000 1,347,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

246 โครงการทุบกําแพงกั้น
ระหว่างหมู่บ้านดวงใจกับ
หมู่บ้านสลักจิต ม.17

247 โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล.ซอยหมู่บ้านดวงใจ 
ซอย 1,2

ทุบกําแพงกั้นระหว่าง
หมู่บ้าน

25,000 25,000 25,000

พื้นที่ซ่อมแซมถนนคสล.
 1,000 ตร.ม.

540,000 540,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

540,000

245 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายข้างร้านกิจไพศาล
ม.17

 ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

60,000 60,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

244 200,000โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายหลังการไฟฟ้า ม.
17

 ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 700 เมตร

200,000

 ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางสุมาลี ม.
17

243 647,000 647,000 647,000

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

จํานวนจุด
ที่ซ่อมถนน 

(จุด)

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

540,000

25,000 จํานวนจุด
ที่ทุบ(จุด)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

200,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

60,000 60,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง200,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

647,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

885,000 กองช่าง

 

 
5,682,000

 

 
1,988,000 กองช่าง

 

 

248

249

250 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านโคกรักษ์ ม.4           
ตําบลด่านขุนทด         
เชื่อมบ้านกลาง         
ตําบลบ้านเก่า            
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 720 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 3,600 ตารางเมตร

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

1,988,000 1,988,000 1,988,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

885,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง              
บ้านโคกพัฒนา ม.12 เชื่อม
บ้านกุดน้ําใส             
ตําบลหนองบัวตะเกียด    
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง ผิวจราจร
ชนิด CapSeal กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,300 เมตร

5,682,000 5,682,000 5,682,000

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 3 กิโลเมตร

885,000 885,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  บ้านหาญ ม.1         
ตําบลด่านขุนทดเชื่อมบ้าน
กุดน้ําใส                  
ตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอด่านขุนทด     
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

1,990,000 กองช่าง

800,000 800,000

100,000 100,000

 
 

 

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง   ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  
ม.1 - 17

100,000 100,000

64,000 ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร

800,000 800,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

251

252 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหลังอบต.ด่านขุนทด

64,000 64,000

1,990,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.15

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

64,000

254 โครงการจัดซื้อยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุดเสียหาย
ภายในพื้นที่ตําบล       
ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

253 โครงการซ่อมแซมถนนใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

   ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด  
ม.1 - 17

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

1,990,000 1,990,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

 -  - 179,376,000 179,376,000 179,376,000 179,376,000  -  -  -

179,376,000 179,376,000 179,376,000 179,376,000

รวม 255  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000 อบต.กับหมู่บ้าน
สามารถจัดทําผัง
เมืองรวมชุมชน
ในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หมู่บ้านที่
จัดวางผัง
เมือง 

(หมู่บ้าน)

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
อปท.ให้มีความรู้ด้านการ
จัดทําผังเมืองรวมชุมชน
งานอาคาร ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผังเมือง

2.ให้องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสามารถ
ร่วมมือกับชุมชนในการ
วางและจัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

50,000วางและปรับปรุงผังเมือง
รวมเมือง/ชุมชนและการ

วางผังชุมชน

255 โครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

50,000 50,000
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

250,000

 

250,000

 

     7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.ครอบครัว
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไปได้
แสดงถึงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

1.เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักถึงความสําคัญ
ของผู้สูงอายุ

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

7.1 แผนงานการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 1.ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุมากขึ้น

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

 จัดงานประเพณี
สงกรานต์   จํานวน 1 ครั้ง

2.ส่งเสริม ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง

2 โครงการจัดประเพณีลอย
กระทง

250,000

2.เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่
และถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่น
หลัง

 1.เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและใกล้เคียงได้
เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

2.เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์

กองการศึกษาฯ

250,000 250,000250,000

250,000 250,000 1.ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีไทย

  จัดงานประเพณีลอย
กระทง    1 ครั้ง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

10,000

 

30,000

 

30,000 30,000 30,000

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันวิสาขบูชา

ที่ โครงการ

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
วัฒนธรรม

4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

30,000โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องใน
วันเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์

กองการศึกษาฯ

10,00010,000

30,000 ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
วัฒนธรรม

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 

โครงการ

30,000 เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคําสอน
ทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ ใน
ประจําวันได้

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 

โครงการ

กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯจํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ 
เด็กและเยาวชน

2. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอันดี
งาม ในองค์กร

1.เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่ได้น้อมนําคํา
สอนทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในชีวิต

10,0003

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000 30,000 30,000
 

 

 

 

 

 -  - 600,000 600,000 600,000 600,000  -  -  -

600,000 600,000 600,000 600,000

รวม 6  โครงการ

 จัดทําโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  1 โครงการ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองการศึกษาฯ30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ที่เปิดให้ผู้สนใจจาก
ภายนอกได้เข้าชมและ
ทําการศึกษาเแหล่ง
เรียนรู้ทางด้านการเกษตร
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี่
และความรู้ทางการ
เกษตรที่เหมาะสมให้กับ
ราษฎรที่ทํางาน เป็น
แหล่งผลิตอาหารของ
ชุมชน รวมทั้งอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งาม

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแนว
พระราชดําริ         
(ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

6
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

100,000
 

 

 

 

1,000,000
 

 

 

 

200,000
 

 

 

 

 -  - 1,300,000 1,300,000 3,100,000 3,100,000  -  -  -

1,300,000      1,300,000      3,100,000      3,100,000      

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ ม.2     
(โรงฆ่าสัตว์)

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

1 เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
 ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

7.2 แผนงานเคหะและชุมชน

100,000

1,000,000 กองช่าง1,000,000

ก่อสร้างลานกีฬา พร้อม
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

100,000

200,000 2,000,000

ก่อสร้างลานกีฬา คสล. 
หน้าศาลากลางบ้าน

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

กองช่าง

กองช่าง

100,000

2,000,000ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อม
เครื่องออกกําลังกาย ม.5

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

3

2 เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

1,000,000ก่อสร้างลานกีฬา คสล.

รวม 3  โครงการ
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50,000
 

 

 

 

250,000
 

 

 

 

 

30,000
 

 

 

 

3

โครงการซ่อมแซมเครื่อง
ออกกําลังกายประจํา
หมู่บ้าน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดต้านภัย        
ยาเสพติด

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีเครื่องออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้
มีสุขภาพแข็งแรง

50,000

7.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

 จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1
 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
 แข่งขันกีฬาต่างๆ ไม่

น้อยกว่า 1 ครั้ง

30,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000

250,000 เกิดความสามัคคี
และสามารถ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด ประชาชน
และเยาวชนมีการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

250,000

กองการศึกษาฯเด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

50,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ

30,000เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดส่งนักกีฬาเฃ้า
ร่วมการแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

2

1

โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับอําเภอ  
จังหวัด

นักกีฬาได้รับ
โอกาส
ประสบการณ์ที่ดี
และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้าน
กีฬาให้มีมาตรฐาน

จํานวนครั้งที่
ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน (ครั้ง)

250,000

2.เป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

1.เพื่อส่งเสริมประชาชน
และเยาวชนให้ได้ออก
กําลังกาย

หมู่ที่ 1 - 17
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30,000
 

 

 

 -  - 360,000 360,000 360,000 360,000  -  -  -

360,000 360,000 360,000 360,000

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รวม 4  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

     ผู้เข้าร่วมโครงการ   
จํานวน 30 คน

30,000 กองการศึกษาฯ30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เยาวชนมีทักษะ
ทางด้านกีฬาและมี
การออกกําลังเพิ่ม
มากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน

เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนใน
พื้นที่

 154        



แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000

30,000

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

420,000คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

30,000

30,000

420,000 420,000

30,000

420,000เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

จัดทําโครงการเพื่อให้
พนักงานส่วนตําบลได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 
วิปัสสนา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1

30,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ/กิจกรรม

จํานวนผู้เข้า
อบรม (คน)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถ
นํามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนินชีวิตประจําวัน

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
สามารถนํามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงาน
แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

สํานักงานปลัดผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

สํานักงานปลัด30,000

30,000

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงาน ให้ความรู้

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง

2

งบประมาณและที่ผ่านมา

3

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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สํานักงานปลัด1.เพื่อเพิ่มความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของบุคลากร
ในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เหมาะสมทันเหตุการณ์
ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

4 ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 500,000 500,000 500,000 500,000โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  และพนักงานฯ
ของอบต.ด่านขุนทด

2.สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กร
อื่นเป็นการเชื่อม
สัมพันธไมตรี  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์  
แนวคิดและวิธีการ
ปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ  และ
พนักงานฯ มีความรู้
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดในการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เหมาะสม
ทันเหตุการณ์ใน
สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชนและนํา
ความรู้
ความสามารถปรับ
กระบวนการ
ทํางานพัฒนา
ท้องถิ่น ให้
ปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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30,000

30,000

30,000

30,0006

2.สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
 พรบ. และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

1.เพื่อให้พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

5

2.พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์
ตามหลักการแห่ง
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

พนักงาน ลูกจ้างประจํา
 พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปของอบต.ด่านขุน
ทด และประชาชน เข้า
ร่วมโครงการ  จํานวน 
 100 คน

สํานักงานปลัดจํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

พนักงานมีความ
สามัคคี  และมี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ทําให้
การประสานงาน
ต่างๆ ต่อกันเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

สํานักงานปลัด

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

พนักงานส่วนตําบลด่าน
ขุนทด

30,000 30,000

1.พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานส่วนตําบล

โครงการ/กิจกรรม

โครงการผูกสายสัมพันธ์
ฉันท์พี่น้อง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

30,00030,000

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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50,000

100,000

40,000

โครงการจัดการเลือกตั้ง

8

สํานักงานปลัด

จํานวนเล่มสื่อ
สิ่งพิมพ์ (เล่ม)

20,000

40,000 ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารการทํางาน
และมีส่วนร่วมใน
การติดตามการ
ทํางานของอบต.

20,000

สํานักงานปลัด

สามารถจัดการ
เลือกตั้งนายกและ
สมาชิกอบต.ใน
หมู่บ้าน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักงานปลัด

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

40,000

100,000

50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่

จัดการเลือกตั้ง

สํานักงานปลัด

โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ 40,0009

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

7

จํานวนครั้งที่
ประเมิน(ครั้ง)

สํารวจประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการให้บริการ
ของอบต.ด่านขุนทด

20,000 20,000

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

10 โครงการสํารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มี
ต่อคุณภาพการ
ให้บริการของอบต.ด่าน
ขุนทด

เพื่อประเมินหาความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงานแต่ละ
ส่วนภายใน อบต.ด่านขุนทด

50,000

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของหน่วยงาน
ให้บุคคลภายนอกทราบ

สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์
การทํางานของอบต.  200

 ฉบับ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

50,000

จัดการเลือกตั้งนายก
และสมาชิก อบต. ใน
หมู่บ้านที่ขยายเขต มี
การเปลี่ยนแปลงหรือ
หมดวาระ

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 100,000

50,000

ที่

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการแก่
ประชาชน
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30,000

14,000,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,00030,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ประชาชนในพื้นที่มี
ความเข้าใจงาน
กฎหมายเบื้องต้น

12

30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

30,0001. เพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์งานกฎหมาย
เบื้องต้นให้ประชาชนได้รับ
รู้และเข้าใจ

2. เพื่อรับทราบปัญหาด้าน
กฎหมายต่าง ๆ ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่

30,000

14,000,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

3.เพื่อให้ประชาชนได้รับ
คําปรึกษาด้านกฎหมายใน
เบื้องต้นโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายเบื้องต้นแก่
ชุมชน

13

ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วน

ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่อง
ดับเพลิง

11 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมี
ดับเพลิง

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีเครื่องมีอใน
การปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

14,000,000 เดือนที่จ่าย 
(เดือน)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดเงินเดือนค่าตอบแทน
คณะผู้บริหาร สมาขิก
สภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทนคณะผู้บริหาร 
สมาขิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

14,000,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

80,000
 

 

 

 

30,000
 

 

 

100,000
 

 

100,000

80,000

30,000

มีข้อมูลแผนที่ภาษีที่
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการกับ
ประชาชน

30,000

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

กองคลัง

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

    ข้อมูลแผนที่ภาษีเพิ่ม  
 ขี้นถึง 80%

100,000

15

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง/ปี 

(ครั้ง)

16

ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต
รายเดือน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวนผู้เข้า
อบรม

มีการรับส่งข้อมูลที่
ทันสมัยระหว่าง
หน่วยงานกับ
หน่วยงานภายนอก
โดยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและ
ให้บริการกับ
ประชาชน

กองคลัง1.เพื่อให้หน่วยงานมีการ
รับส่งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและค้นข้อมูลจาก
ภายนอกได้สะดวก

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตราย
เดือนสําหรับส่วนราชการ

และค่าเช่าพื้นที่ทํา
โฮมเพจแบบรายปี

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การติดต่อหน่วยงาน
ภายนอก

30,000

100,000เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

โครงการติดตั้งและ
บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL และ
ค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจ

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

3.เพื่อให้บริการ
อินเตอร์เน็ตกับประชาชน

กองคลังเพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

80,00014

ที่ โครงการ/กิจกรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างกอง
คลัง

80,000
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50,000
 

 

 

 

 -  - 15,520,000 15,570,000 15,570,000 15,570,000  -  -  -

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

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

80,000
 

 

 

 

รวม 17  โครงการ

1

งบประมาณและที่ผ่านมา

80,000 จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น 
สามารถนํามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่

80,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,00017 โครงการประชาสัมพันธ์
งานจัดเก็บรายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและมา
ชําระภาษีตามกําหนดเวลา

50,000 กองคลังจํานวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ์

 (ครั้ง)

ประชาชนมีความ
เข้าใจการยื่นชําระ
ภาษีและมาชําระ
ตามกําหนด

50,000  จํานวนผู้มาชําระภาษี   
ร้อยละ 85

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และค่า
ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย

ผู้ปฏิบัติงาน หรือ
ช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย

วัตถุประสงค์

8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

80,000 สํานักงานปลัด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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50,000
 

 

 

 
30,000

 

 

 

30,000
 

 

 

 

รวม 1  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

30,000

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

50,00050,000

8.3 แผนงานการศึกษา

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

30,000

2

30,000 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะ
การพูด เพื่อพัฒนา
ตนเอง สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตัวเองและ
องค์กรได้

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,000โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพื่อรองรับ
การสู่ประชาคม
อาเซียน

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ 
 พัฒนาตนเอง  ให้สามารถ
ทําหน้าที่พูดในที่สาธารณะ
 ยกระดับการพูดให้เป็นมือ
อาชีพ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตัวเองและองค์กรได้

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 
ครั้ง

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
ให้แก่บุคคลากรส่วนตําบล 
ผู้นําชุมชน  เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจและพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาเพื่อรองรับ
การสู่ประชาคมอาเซียน

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

วัตถุประสงค์

3 โครงการฝึกอบรมการพูด
ในที่สาธารณะและการ
พัฒนาบุคลิกภาพ

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างกอง
การศึกษาฯ

50,000 กองการศึกษาฯจํานวนผู้เข้า
อบรม
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 -  - 110,000 110,000 110,000 110,000  -  -  -
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40,000
 

 

 

 
150,000

 

 

 

 

 -  - 190,000 190,000 190,000 190,000  -  -  -

190,000 190,000 190,000 190,000

รวม 3  โครงการ

รวม 2  โครงการ

150,000150,000

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ  (ครั้ง)

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  8.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

40,000 40,000 40,000เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือทางการ
แพทย์ที่จําเป็นในห้อง
พยาบาล

จํานวนผู้เข้า
อบรม

150,000
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80,000
 

 

 

 

 -  - 80,000 80,000 80,000 80,000  -  -  -รวม 1  โครงการ

80,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างกอง
สวัสดิการสังคม

80,000เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

80,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม

1

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
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60,000
 

 

 

 

100,000
 

 

 

8,000,000
 

 

 

100,000

8,000,000

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ สามารถ
นํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

กองช่าง

จํานวนผู้เข้า
อบรม

มีป้ายชื่อหน่วยงาน
ที่เป็นมาตรฐาน 
รองรับการเข้าสู่
ประชาอาเซียน

พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้างกอง
ช่าง

กองช่างเพื่อปรับปรุงป้ายชื่อ
หน่วยงานให้มีทั้งภาษาไทย
 และภาษาอังกฤษ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ป้ายชื่อหน่วยงาน 100,000 จํานวนป้าย

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

60,000 60,000

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
ภายในตําบล หรือการจัด
ประชุมต่างๆ

    อาคารอเนกประสงค์  
จํานวน  1 หลัง

8,000,000

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน

100,000

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

มีสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรม ภายใน
ตําบล หรือการจัด
ประชุม

8,000,000

โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนและ
ค่าเดินทางไปราชการเพื่อ
ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

3

วัตถุประสงค์

60,000

2 โครงการปรับปรุงป้าย
ชื่อหน่วยงานรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

1

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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20,000,000
 

 

 

 

1,500,000
 

 

 

 

200,000
 

 

 

 

500,000
 

 

500,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

20,000,000 20,000,000

กองช่างสํานักงานอบต.มี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

โครงการ/กิจกรรม

500,000

ที่

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองช่าง

500,000โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ทําการอบต.ด่าน
ขุนทด

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ทําการอบต.ด่านขุนทด 
ให้มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

วัตถุประสงค์

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

1.มีสถานที่
ให้บริการประชาชน
ให้มาติดต่อ          
2.การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

6

7

   อาคารสนามกีฬาในร่ม
จํานวน 1 แห่ง

เพื่อเป็นที่ทําการของอบต.
ด่านขุนทดในการให้บริการ
แก่ประชาชน ให้มาติดต่อ
งานด้วยความสะดวก และ
เสริมศักยภาพของอบต.

     อาคารสํานักงาน   
คสล.2 ชั้น

เพื่อซ่อมแซมโรงจอดรถ
สําหรับรองรับยานพาหนะ 
 รถยนต์ของประชาชนที่มา
ติดต่อกับทางราชการ

1,500,000 1,500,000

ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้า

จํานวนหม้อ
แปลงที่ติดตั้ง 

(ตัว)

100,000

โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน

ซ่อมแซมโรงจอดรถ

1,500,000 มีสนามกีฬาในร่มที่
ได้มาตรฐาน สําหรับ
เยาวชนใช้ออก
กําลังกาย ฝึกซ้อม
กีฬา

100,000โครงการซ่อมแซมโรง
จอดรถ สํานักงานอบต.
ด่านขุนทด

กองช่างประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมีโรง
จอดรถรองรับ
เพียงพอ

จํานวนครั้งที่
ซ่อมแซม (ครั้ง)

100,000

4

5

20,000,000

ต่อเติมโครงหลังคา
สนามกีฬาอเนกประสงค์
(หลังที่ทําการอบต.)

เพื่อให้มีสนามกีฬาในร่มให้
ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นที่
ออกกําลังกาย และจัด
กิจกรรมอื่น ๆ
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100,000
 

 

 

 

 
10,000

 

 

 

 

400,000
 

1.หอกระจายข่าว ม.3
2.หอกระจายข่าว ม.7
3.หอกระจายข่าว ม.11
4.หอกระจายข่าว ม.13
5.หอกระจายข่าว ม.14
6.หอกระจายข่าว ม.16
7.หอกระจายข่าว ม.17

ประชาชนได้รับฟัง
เสียงตามสายจาก
หอกระจายข่าวได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

โครงการปรับปรุงระบบ
หอกระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจาก
หอกระจายข่าวอย่างทั่วถึง

400,000 400,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000

400,000

50,000

โครงการ/กิจกรรมที่

10 จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุง
หอกระจายข่าว

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณ อบต.เพื่อความ
สวยงามและสบายตาสบาย
ใจสําหรับผู้มาติดต่อราชการ

 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

จํานวน
หมู่บ้านที่
ปรับปรุง
(หมู่บ้าน)

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการปรับปรุง      
ภูมิทัศน์อบต.ด่านขุนทด

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง (ครั้ง)

50,000  โดยรอบ อบต.จะมี
ความสวยสด
สะอาดตาและ
สวยงามสร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้กับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อและเจ้าหน้าที่
 อบต.

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 100,000 100,000

8

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

กองช่าง100,000
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20,000
 

 

 

 

100,000
 

 

 

 

 -  - 30,990,000 30,990,000 30,990,000 30,990,000  -  -  -

30,990,000 30,930,000 30,930,000 30,930,000

100,000

ที่

20,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

11

รวม 12  โครงการ

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ที่ชํารุด หมู่ 1 - 17

หมู่ 1 - 17 100,000เพื่อซ่อมแซมหอกระจ่าย
ข่าวที่ชํารุดเสียหายภายใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

20,000 กองช่าง20,000 จํานวน
หมู่บ้าน
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

กองช่างจํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

12 ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

โครงการจัดซื้อชุดหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

100,000

เพื่อซ่อมแซมหอกระจ่าย
ข่าวที่ชํารุดเสียหายภายใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด
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50,000
 

 

 

 

20,000
 

 

 

 

30,000
 

 

 

20,000

50,000

30,000

2

โครงการจัดประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ
ตําบล

3 จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

30,00030,000

20,000โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้นําชุมชนใน
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาสามปี

ผู้นําชุมชน หมู่ที่ 1 - 17

    จัดประชุมประชาคม   
  ปีละ 1 ครั้ง

โครงการเสวนาสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน

หมู่บ้าน ม.1 - 17

สํานักงานปลัดผู้นําชุมชนมีความรู้
ในการจัดทําแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี
เพิ่มมากขึ้น

20,000

50,000เพื่อจัดการประชุม
ประชาคมระดับหมู่บ้าน
และระดับตําบล ร่วมหา
แนวทางในการพัฒนา 
ท้องถิ่น

เพื่อให้เกิดความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน/
หมู่บ้าน โดยจัดให้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดําเนินงานคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
ต้องการเสนอปัญหา
 อุปสรรค ที่มีอยู่ใน
หมู่บ้านของตน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

50,000

เกิดความปรองดอง
 สมานฉันท์ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

1

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน 
เรื่องการจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาสามปี

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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50,000
 

 

 

 

 -  - 150,000 150,000 150,000 150,000  -  -  -

150,000 150,000 150,000 150,000

รวม 4  โครงการ

ที่

50,000 50,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

4

โครงการ/กิจกรรม

  หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ
 จํานวน 17 หมู่บ้าน

50,000 ประชาชนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ภารกิจหลักในการ
ธํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
โดยช่วยกัน
ตรวจสอบ ช่วยกัน
ปกป้องและกําจัด
สื่อและบุคคลที่มี
พฤติกรรมเป็น
อันตราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติ

เพื่อดําเนินการจัดทํา
โครงการปกป้องสถาบัน
ของชาติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุดที่ มท 0310.4/ว2128
 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 257

หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

สํานักงานปลัด
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100,000

 

   - เทศกาลปีใหม่  

   - เทศกาลสงกรานต์  

 

300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด

 

 

 

สํานักงานปลัด

2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.เพื่อให้มีกําลัง
อาสาสมัคร ป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือนปฏิบัติงาน
เพียงพอทั้งตําบล

 2.เพื่อฝีกทบทวนความรู้
ให้กับอปพร.ที่เคยผ่าน
การฝึกอบรม

2. มีอาสาสมัครฯ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
ภัยฯ

จํานวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

(ครั้ง)

สถิติอุบัติเหตุ
การจราจรในพื้นที่
ลดลง

100,0001 โครงการตั้งจุดตรวจ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางการจราจรในช่วง
เทศกาล

เพื่อตั้งจุดตรวจ ป้องกัน
และช่วยลดอุบัติเหตุ
การจราจรในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ

ตั้งจุดบริการช่วง
เทศกาล จํานวน 2 ครั้ง

100,000 100,000

1. การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร) ตําบล
ด่านขุนทดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการฝึกอบรม และ
ทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

 จัดฝึกอบรม และจัดซื้อ
ชุดเครืองแบบ อปพร.

   จํานวน  
อปพร.ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

(นาย)

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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50,000

 

 

 

 

30,000 30,000 30,000 30,000

 

 

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

50,000

1.ประชาชนได้รู้
วิธีการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยช่วยให้การ
เกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนลดน้อยลง

3 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง
 วัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง วัสดุ
 อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้านอัคคีภัย
และการปฏิบัติของอปพร.

จัดซื้ออุปกรณ์ ชุด
ดับเพลิงสําหรับงาน

ป้องกันฯ

50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ(ครั้ง)

บุคลาการด้านงาน
ป้องกันมีอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

สํานักงานปลัด

4 โครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัย

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 
ผู้บริหาร และสมาชิก อป
พร. มีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้กฎ
จราจร

 ประชาชน เยาวชน อายุ 
15 ปี ขึ้นไป  จํานวน  

100  คน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สํานักงานปลัด
 ร่วมกับสนง.
ขนส่ง จังหวัด
นครราชสีมา 
สาขาด่านขุนทด

2.ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนจากการใช้
รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้น้อยลง

2.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีใบอนุญาตขับขี่
ใช้อย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย
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50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 สมาชิกที่ผ่านการ
ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยทางท้อง
ถนนมีทักษะและ
ความคล่องตัว หาก
ต้องปฏิบัติงานจริง

2.ประชาชน ได้รับ
ช่วยชีวิตอย่าง
รวดเร็วทันท่วงที

50,0005 โครงการฝึกอบรมซักซ้อม
แผนป้องกันสาธารณภัย

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สํานักงานปลัด

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ  สามารถใช้วัสดุ
อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ชีวิตของประชาชน ได้
อย่างถูกวิธี

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะและมี
ความคล่องตัวในการปฐม
พยาบาล  ได้อย่างถูกต้อง
 และรวดเร็ว

1.เพื่อให้อปพร.มีทักษะ
และความเตรียมพร้อมใน
การเผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สมาชิก อปพร. อาสากู้
ชีพ  และกู้ชีพกู้ภัย      
 ( OTOS ) อบต.ด่าน
ขุนทด  จํานวน  30  คน

50,000 50,000
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200,000

 

 

 
 

 

 

 

 

 -  - 730,000 730,000 730,000 730,000  -  -  -รวม 6  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.เพื่อเตรียมกําลังสมาชิก
 อปพร.ให้พร้อมรองรับ
ทุกสถานการณ์เมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

6  โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร. 
ตําบลด่านขุนทด

1.เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

สมาชิก อปพร และ    
 ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน  
100  คน

200,000

3. เพื่อให้อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจสาธารณภัย 
และสามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

 

200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

1 ลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

สํานักงานปลัด

2 อบต.ด่านขุนทดมี
ความพร้อมในการ
รองรับกับเหตุสา
ธารณภัยต่าง ๆ

3. เครือข่ายสมาชิก
 อปพร.มีประสิทธิ
ภาพามารถเป็น
กําลังเสริมให้กับ
องค์กรของรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้มีบุคลากรที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย และ
ทดแทนกําลังพลที่
เสื่อมสภาพ
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30,000

 

 

 

 

90,000

 

 

 

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1 โครงการธนาคารขยะ เพื่ออบรมให้ความรู้
ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บ้านในการนําขยะไป
ทิ้ง แต่เป็นสิ่งมีค่าอยู่และ
เสริมสร้างนิสัยให้รู้จัก
คุณค่าของขยะ และสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

โรงเรียน และชุมชนใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

2 โครงการจัดซื้อถังขยะ
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 
17

จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านในตําบล

จัดซื้อถังขยะพลาสติก 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
200 ลิตร จํานวน 100 ใบ

90,000 90,000 90,000 จํานวนที่
จัดซื้อ (ใบ)

ประชาชนมีสุขนิสัย
ที่ดีในการทิ้งขยะ  
ทําให้เกิดความ
สะอาด และ
ประชาชนกําจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านดีขึ้น และ
ปริมาณขยะลดลง

     10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.1 แผนงานสาธารณสุข

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
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30,000

 

 

 

 

30,000

 

 

 

 

30,000

 

 

 

 

3 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

      จัดอบรมให้ความรู้   
  จํานวน  1 ครั้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

30,00030,000 30,000 จํานวนคนที่
เข้าร่วม

โครงการ(คน)

ผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
มีจิตสํานึกในการ
ป้องกันและจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลดภาวะ
โลกร้อน

เพื่อณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลดภาวะโลกร้อน 
และการรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์
 จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000

4 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ   
ปศุสัตว์

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์ให้
มีจิตสํานึกในการป้องกัน
และจัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

30,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

(คน)

ผู้ประกอบการปศุ
สัตว์มีจิตสํานึกใน
การป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

      จัดอบรมให้ความรู้   
  จํานวน  1 ครั้ง

30,000 30,000

30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
ตระหนักถึงสภาวะ
โลกร้อน และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม
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30,000

 

 

50,000

 

 

2.เพื่อให้เกิดการนําองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการน้ําเสีย 
นําไปสู่การอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูคุณภาพน้ําได้อย่าง
เหมาะสม

50,000 50,000

30,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000

2.มีการนําองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย

30,000  1.ประชาชนใน
พื้นที่มีแนวคิดใน
การบริหารและ
จัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน

7 โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ
ป่าชุมชนหนองประดู่  ม.
16

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะ

สถานที่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะ จํานวน 1 แห่ง

2.เพื่อให้มีสถานที่ทิ้งขยะ 
สําหรับรองรับขยะจาก
ชุมชน

50,000 จํานวน
สถานที่

ก่อสร้าง (แห่ง)

สามารถลดมลพิษ 
และลดการเกิด
พาหะนําโรคที่จะ
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดการน้ําเสีย
ภายในชุมชน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
จัดการน้ําเสียภายใน

ชุมชน จํานวน 1 ครั้ง /ปี

1.เพื่อเสริมสร้างแนวคิด
ในการบริหารและจัดการ
น้ําเสียในท้องถิ่นหรือชุมชน
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900,000

 

30,000

 

 

20,000

 

 

 

 

กองช่าง

2.ประชาชนมีน้ําดื่ม
ที่ได้มาตรฐาน

10 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภคบริโภค
ภายในตําบลด่านขุนทด

1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
อุปโภคภายในตําบล

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
 จํานวน 1 หมู่บ้าน

20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครการ 
(ครั้ง/ป)ี

1.น้ําอุปโภคในพื้นที่
มีคุณภาพ

2.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ําดื่มน้ําใช้ที่ได้
มาตรฐาน

8 โครงการจัดซื้อรถจัดเก็บ
ขยะ

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 
ตัน  ปริมาณกระบอกสูบ
ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี  
แบบเปิดข้างเทท้าย (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ประจําปี 2558)

900,000 จํานวนรถเก็บ
ขยะที่จัดซื้อ 

(คัน)

ปริมาณขยะใน
ชุมชนลดลง

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

เกิดการคัดแยกมูล
ฝอยอันตราย และ
อันตรายที่จะ
ปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
เกิดการคัดแยกขยะมูล
ฝอยในชุมชน

จัดตลาดนัดขยะอันตราย
ในชุมชน จํานวน 10 

หมู่บ้าน

30,000 30,000

2เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ 
สําหรับเก็บขยะอย่าง
เพียงพอ

900,000 900,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

9 โครงการตลาดนัดมูลฝอย
อันตรายในชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000

 

 

30,000  กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน มี
ความสะอาด
สวยงามน่าอยู่น่ามอง

30,000

2.เพื่อให้ผู้นําชุมชน และ
ชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ถนน ในความ
รับผิดชอบและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ เช่น
ศาลากลางบ้าน  แหล่งน้ํา
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความ
สะอาด สวยงาม

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

3. สํานักงานของ
อบต.ด่านขุนทด มี
สภาพแวดล้อมที่ดี 
สะอาด สวยงาม ทํา
ให้คุณภาพชีวิตการ
ทํางานดีขึ้น

2.ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการดูแล
รักษาความสะอาด
ในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

11

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการท้องถิ่นไทยใส่
ใจความสะอาด คนใน
ชาติมีความสุข

1.เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน 
เสริมสร้างวินัยการรัก
สะอาด

 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม
 ต่อปี 2 ครั้ง

30,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

50,000

 

 
200,000

 

 -  - 1,520,000 1,520,000 1,520,000 1,520,000  -  -  -

จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายจากชุมชน

2.เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายส่งไปกําจัด
ร่วมกับอบจ.

3. เพื่อแก้ไขปัญหา
ผลกระทบอันเนื่องจาก
การจัดการขยะในระยะ
ยาวอย่างมีประสิทธิภาพ

1.ขยะอันตรายใน
ชุมชนลดลง

2.ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่สําหรับ
เก็บรวบรวมขยะ
อันตราย

ก่อสร้างอาคารเก็บ
รวบรวมขยะ จํานวน 1 

แห่ง

200,000โครงการก่อสร้างอาคาร
เก็บรวบรวมขยะอันตราย

200,000 200,000

รวม 13  โครงการ

13

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.สามารถ
ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลในการ
ลดพลังงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ/กิจกรรม

โครงการรณรงค์ใช้
รถจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

1. ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลลดการใช้พลังงาน 
ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน 
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้วย
การขี่จักรยาน

     ประชาชนในพื้นที่     
   หมู่ที่ 1 - 17

50,000 50,000

2. เพื่อให้ประชาชนได้
ออกกําลังกาย

3. เสริมสร้างวิถีชีวิต 
ประจําวันกับค่านิยมการ
ใช้จักรยาน

2. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

12

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

30,000

 

 

30,000

 

 

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

2 โครงการปลูกป่าชุมชน ม.8 เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
รักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน 30,000 30,000

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000 จํานวนต้นไม้ 
(ต้น)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทํา
ให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมที่ดี
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน

10.2 แผนงานการเกษตร

1 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ                 
(ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต)ิ

1.เพื่อเพื่อสนอง
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
 ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 

1,000 ต้น

30,000 30,000

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทํา
ให้เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และสิ่งแวดล้อมที่ดี
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

100,000

 

 

 

 

 -  - 160,000 110,000 110,000 110,000  -  -  -

160,000 110,000 110,000 110,000 จํานวนต้นไม้ (ต้น)

1,320,000

รวม 3  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3 โครงการกําจัดวัชพืช 
(ผักตบชวา) ลําห้วยน้อย
ตอนล่าง ม.8

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
ผักตบชวาและพืชน้ําต่างๆ
 ที่เป็นปัญหาต่อคุณภาพ
น้ําและการใช้น้ําของ
เกษตรกรในพื้นที่

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ
 จํานวน 1 หมู่บ้าน

50,000 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2.เกิดกลุ่มในพื้นที่
เพื่อร่วมกันจัดการ
กับปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่นได้

2. เพื่อนําผักตบชวาและ
พืชน้ําที่ไม่มีประโยชน์มา
ใช้สําหรับการทําปุ๋ยหมัก
อันเป็นการเสริมรายได้

3.เพิ่มรายได้ให้
เกษตรกร
เนื่องมาจากเป็น
การลดต้นทุนทาง
การเกษตร

3. สร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
และการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน

50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครการ 
(ครั้ง/ป)ี

1.สามารถแก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายต่างในพื้นที่
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แบบ ผ.07
 (สรุป ผ.02)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

 2.1 แผนงานการศึกษา 1 1,700,000      1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 4 6,800,000         

1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 1 1,700,000 4 6,800,000         

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

 
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 60,000          1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000           

1 60,000         1 60,000 1 60,000 1 60,000 4 240,000
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

  
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 65 9,672,500      65 9,562,500    65 9,594,000    65 9,562,500    260 38,391,500.00   

65 9,672,500     65 9,562,500   65 9,594,000    65 9,562,500   260 38,391,500.00  
- - - - - - - - -

 7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 25,000          3 25,000 3 25,000 3 25,000 12 100,000

3 25,000         3 25,000       3 25,000        3 25,000       12 100,000          

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

รวม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา

รวม

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
  รวม

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

สิ่งแวดล้อม
- - - - - - - - - -

70 11,457,500 70 11,347,500 70 11,379,000 70 11,347,500 280 45,531,500
 
 

รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

ปี 2563 ปี 2564
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

รวม

ปี 2561 ปี 2562
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม
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แบบ ผ.02

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

1,700,000

รวม 1 โครงการ  -  - 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000  -  -  -  -

โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน (เด็ก
อนุบาล,ป.1 - ป.6)

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
เหมาะสมตามวัย

เด็กอนุบาลถึงระดับ ป.6
 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่

1,700,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

สําหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

เด็กอนุบาล และ
เด็กประถม มี
ร่างกาย
เจริญเติบโต 
เหมาะสมตามวัย

กองการศึกษาฯ

2. โรงเรียนบ้าน
จั่นโคกรักฐ์(รัฐ
ประชาสรรค)์

1.โรงเรียนบ้าน
ใหม่เจริญสุข

3. โรงเรียนวัด
ถนนหักน้อยดอน
กลอย

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1,700,000 1,700,000 จํานวน
โรงเรียน

1

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
2.1 แผนงานการศึกษา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่                                                                                                                    

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
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รวม 1 โครงการ  -  - 60,000 60,000 60,000 60,000  -  -  -  -

กลุ่มอาชีพภายใน
ตําบลด่านขุนทด

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มอาชีพตําบล
ด่านขุนทดมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่                                                                                                                               

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานให้แก่กลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลด่าน
ขุนทด

    กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทด

60,000 60,000 60,000 จํานวน
ครั้งที่

อุดหนุน 
(ครั้ง)

กองสวัสดิการ
สังคม

    4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

60,000

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

1 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ     
ตําบลด่านขุนทด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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600,000 600,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 สาย
หลังมัธยมด่านขุนทด 
ถึงหมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 1,500 เมตร

600,000 600,000

150,000 150,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (ชุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จากสี่
แยกถึงบ่อนไก่ ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 จํานวน 20  ชุด

150,000 150,000

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

1 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.1สายบ่อนไก่

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 850  เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน                                                                                                   

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน
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หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

75,000 75,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 สาย
บ้านนายจักรถึงบ้าน
ตํารวจ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 150 เมตร

75,000 75,000

92,000 92,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า ทิศใต้
บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 195 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 4 ชุด

92,000 92,000

160,000 160,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา (สายดับ) ซอย
โรงฆ่าสัตว์ ม.2 พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 400 เมตร

160,000 160,000

160,000 160,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

6 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.2 ซอยโรงฆ่า
สัตว์

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 400   เมตร

160,000 160,000
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

50,000 50,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ) 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.2 เส้น
หลังอําเภอ (ซอย
บ้านเลขที่ 786,775)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 120 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 3 ชุด

50,000 50,000

35,000 3,500 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ     
หน้าบ้านนายดอกไม้  
ชมตุคุ ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน 1
 จุด

3,500 3,500

14,000 14,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะแฟรต 
ตํารวจ  ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน 4
 จุด

14,000 14,000

7,000 7,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า
บ้านเจ้าของสยาม  
บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน 2
 จุด

7,000 7,000
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หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

400,000 400,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร

400,000 400,000

128,000 128,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายสวน
หมาก  ม.3 พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 320  เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 4 ชุด

128,000 128,000

200,000 200,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

13 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาภายเส้นคลอง
สวนหมาก ม.3

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

200,000 200,000

200,000 200,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

12 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 
ม.3

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน

200,000 200,000
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1.ซอยหลังวัด 200 เมตร

4.สามแยกหัวสะพาน

5.สายบึงถึงหมู่ที่ 5

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน

20,000 20,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

17 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา  ม.5 เส้นหลัง
วัดบ้านใหม่เจริญสุข

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500  เมตร

20,000 20,000

80,000 80,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

18 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.5 หน้า ร.ร.
บ้านใหม่เจริญสุข

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 200  เมตร

80,000 80,000

140,000 140,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
ภายในหมู่บ้าน พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.4

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

140,000 140,000ขยายเขตไฟฟ้า    
จํานวน 5 สาย

2.ซอยบ้านนายเลิศ 50 
เมตร

3.ซอยบ้านนางสุรีย์  50  
เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

115,000 115,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า     
ซอยบ้านประเสริฐ    
รุ่งสุวรรณสกุล ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง  200 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 4 ชุด

115,000 115,000

110,000 110,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  จากบ้าน
นายประทีป ถึงบ้าน
อาจารย์ตุ้ย  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 3 ชุด

110,000 110,000

25,000 25,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา)  
สายบ้านนางสาวบุญศรี
 ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร

25,000 25,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

25,000 25,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) 
สายบ้านนางสนอง ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร

25,000 25,000

30,000 30,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้าน
ผู้ช่วยประมูล ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 1 ชุด

30,000 30,000

85,000 85,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า      
ซอยบ้านยายทองม้วน 
ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150  เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 3 ชุด

85,000 85,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7,000 7,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ หน้า
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน 2
 จุด

7,000 7,000

100,000 100,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

27 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาศาลาประชาคม
 ม.6

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง  50   เมตร

100,000 100,000

107,000 107,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า  ซอย
บ้านนายประเสริฐ  
ทองคลี่ ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 2 ชุด

107,000 107,000

350,000 350,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ําพร้อมปักเสา ม.6
 สายกุดน้ําใส (บ้าน
นายทองพูล เปียขุนทด)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร

350,000 350,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

32,000 32,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

32 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาซอยสุขไพศาล 
ม.7

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80  เมตร

32,000 32,000

290,000 290,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.7 เส้น
ร้านก๋วยเตี๋ยว ถึงใน
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 500 เมตร

290,000 290,000

40,000 40,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่ําพร้อมพาด
สายดับ ซอยบ้านนาย
สมชาย ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 80 เมตร

40,000 40,000

40,000 40,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) 
สายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 70 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 2 ชุด

40,000 40,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

450,000 450,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

35 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาสายบ้านผู้ใหญ่
ฉวี ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 900 เมตร

450,000 450,000

120,000 120,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉวี     
ดีขุนทด พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 250 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

120,000 120,000

100,000 100,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

34 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 
ม.8

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายใน
หมู่บ้าน

100,000 100,000

100,000 100,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

100,000 100,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

500,000 500,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า หมู่บ้านกฤษ
ดาแลนด์ ม.12

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร

500,000 500,000

50,000 50,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซุ้ม
ประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.11

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 50,000 50,000

250,000 250,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา    
(สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้า สายบ้านลุงกัน 
ไปบ้านลุงจอย      
ธรรมเสมอ ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

250,000 250,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

103,000 103,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ    
(สายดับ)  พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.
13 สายบ้านนางเกื้อถึง
ส่วนป่าด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 290 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 2 ชุด

103,000 103,000

75,000 75,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) เส้น
ไร่นางละเอียด ถึงบ้าน
นายชาญ ศรีสมุทร ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 3 ชุด

75,000 75,000

52,000 52,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

41 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาคขยายเขต
ประปาสายบ้านนายติ่ง 
เดือนขุนทด ถึงบ้าน
นายบุญทิ้ง เหิบขุนทด 
ม.13

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 130  เมตร

52,000 52,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

150,000 150,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
สายรีสอร์ทถึงเรือน
อัมพวา (ป๋าธง) ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง
 300 เมตร

150,000 150,000

54,000 54,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

45 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
สายบ้านผู้ช่วยหลักชัย 
 ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง
 135 เมตร

54,000 54,000

350,000 350,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ(แรงต่ํา)
 พร้อมพาดสายและ  
ติดตั้งโคม ม.13 จาก
บ้านนายบุญทิ้งถึงกศน.

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
 ระยะทาง 700 เมตร

350,000 350,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

50,000 50,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านป้าจี,้บ้านดาบชาญ
,บ้านป้าออง ม.14

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 ระยะทาง 150 เมตร

50,000 50,000

200,000 200,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

46 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาสายรีสอร์ท 
เรือนอัมพวา ม.13

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500  เมตร

200,000 200,000

48 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ สาย
บ้านตาจันทร์ ม.15

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะระยะทาง 
300 เมตร โคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 4 จุด

155,000 155,000 155,000 155,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

49 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.15 
ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง
 80 เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

50 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ    
(สายดับ) ม.15  ซอย
ศาลากลางบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า ระยะทาง
 50 เมตร

25,000 25,000 25,000 25,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

51 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80   เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

52 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา จากสามแยก
หมู่ 16 ถึงหนองสะแก

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500   เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

53 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จากสามแยกหมู่ที่ 16 
ถึงหนองสะแก

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 500 เมตร พร้อมติดตั้ง

โคมไฟฟ้า

250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

54 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
(สายดับ) ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง
โคมไฟ้ฟ้า ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า      
(สายดับ)ระยะทาง  
1,000 เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคมไฟ้ฟ้า
สาธารณะ

500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

55 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 จํานวน 10 จุด

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

56 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาภายในหมู่บ้าน 
ม.16

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500   เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

57 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปาทางเข้าบ้าน
ดวงใจ ซอย 2  ม.17

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 150 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

60 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
(สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
ทางเข้าซุ้มประตู
หมู่บ้าน - โรงน้ําแข็ง 
ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 600 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 10 ชุด

330,000 330,000 330,000 330,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

59 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
(สายดับ) พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  
หมู่บ้านดวงใจ  ซอย 2
 ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 3 ชุด

85,000 85,000 85,000 85,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

58 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
(สายดับ) พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  
ม.17 ซอยหน้าบ้าน
นายกตู่

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 100 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 2 ชุด

58,000 58,000 58,000 58,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

61 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
(สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ      
สายหลังการไฟฟ้าด่าน
ขุนทด ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 400 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 6 ชุด

230,000 230,000 230,000 230,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

62 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พาดสายดับ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ สายทางเข้า
บ้านนางสุมาลี ม.17 
ซอยหลังการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 250 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 4 ชุด

137,000 137,000 137,000 137,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

63 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.17 
เส้นบ้านนางสุมาลี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
 350 เมตร

140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

รวม 65 โครงการ  -  - 9,704,500 9,562,500 9,594,000 9,562,500  -  -  -  -

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน

64 อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค ขยายเขต
ประปา ม.17 ทางเข้า
ซุ้มประตูหมู่บ้าน 7

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300  เมตร

120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง การประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

65 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ    
(สายดับ) พร้อมตั้งโคม
 ม.17 สายบ้านอยู่รวย
ข้างการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทาง
250 เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทาง
ที่ขยายเขต
 (เมตร)

ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

205



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

10,000 จํานวน
ครั้งที่
อุดหนุน

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี 
และความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

สํานักงานปลัด1 อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว                 
 (5  ธันวาคม 2560)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษา    และ
เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี โดยร่วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

    อุดหนุนอําเภอ     
ด่านขุนทด  ปีละ 1 ครั้ง

10,000 10,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานที่ขอรับ

เงินอุดหนุน

อําเภอด่านขุนทด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

10,000 10,000 10,000 10,000

5,000

รวม 3 โครงการ  -  - 25,000 25,000 25,000 25,000  -  -  -  -

3 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ของเหล่ากาชาดโดย
สนับสนุนงบประมาณ
ในการดําเนินการเพื่อ
การกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชน

   อุดหนุนเหล่ากาดชาด 
   ปีละ 1 ครั้ง

จํานวน
ครั้งที่

อุดหนุน 
(ครั้ง)

กิ่งกาชาดมี
งบประมาณใน
การช่วยเหลือ
และดําเนินการ
กิจกรรมการกุศล
เพื่อช่วยเหลือผู้
ยากไร้

5,000 5,000 5,000

2 อุดหนุนโครงการเฉลิม
พระเกียรติพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ      
(12 สิงหาคม 2561)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา และ
เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี โดยร่วม
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ

จํานวน
ครั้งที่
อุดหนุน

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
และความสํานึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ

    อุดหนุนอําเภอ  
ด่านขุนทด  ปีละ 1 ครั้ง

อําเภอด่านขุนทด

เหล่ากาชาด
จังหวัด

นครราชสีมา

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.07
 (สรุป ผ.03)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

  
6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 3 11,227,000    3 11,227,000  3 11,227,000   3 11,227,000  12 44,908,000.00   

3 11,227,000   3 11,227,000 3 11,227,000  3 11,227,000 12 44,908,000.00  
- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
  รวม

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
รวม

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
รวม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
รวม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา

รวม

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

สิ่งแวดล้อม
- - - - - - - - - -

3 11,227,000 3 11,227,000 3 11,227,000 3 11,227,000 12 44,908,000
 
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

รวม
รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตร์

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
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 แบบ ผ.03

 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

2,700,000 2,700,000

 

 

 

 พิกัดทางภูมิศาสตร์

  สิ้นสุด  E = 796781
           N = 1683679

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

อบต.ด่านขุนทดประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,
ตําบลที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

ระยะทางที่
ก่อสร้างถนน
 (เมตร)

  เริ่ม     E = 796798            
           N = 1683266

2,700,000 - เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มีความ
ปลอดภัยและประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

  - เพื่อบรรเทาและ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในการใช้เส้นทางสัญจร

1 ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอล-
ฟัสท์ติกพร้อมรางระบายน้ํา          
เส้นร้านอาหารบัวหลัน ม.2      
ตําบลด่านขุนทดเชื่อมเทศบาล
ตําบลด่านขุนทด                        
 อําเภอด่านขุนทด                
จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ
 แอสฟัลท์ติก กว้าง  7 เมตร 
ยาว 400  เมตร พร้อมราง
ระบายน้ํา คสล.ขนาด 0.30 x
 0.30 x 0.10 เมตร พร้อมฝา
ปิดแบบ คสล.ยาว 400 เมตร 
ทั้ง 2 ข้างทาง

2,700,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) (KPI)

6,622,000

 พิกัดทางภูมิศาสตร์
 

  สิ้นสุด  E = 804950
           N = 1683564

1,905,000

 พิกัดทางภูมิศาสตร์  

  เริ่ม     E = 796909
            N = 1680281

  สิ้นสุด  E = 797097
           N = 1879502

 

รวม 3 โครงการ  -  - 11,227,000 11,227,000 11,227,000 11,227,000  -  -  -

6,622,000

1,905,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

 - เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการติดต่อ 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

อบต.ด่านขุนทด

อบต.ด่านขุนทดประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
 ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

6,622,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
 ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านจั่น
สันติสุข หมู่ 16 ตําบลด่านขุนทด 
เชื่อมบ้านหลุง ตําบลสระจรเข้       
อําเภอด่านขุนทด                
จังหวัดนครราชสีมา

 -เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
720 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า
 3,600 ตารางเมตร

1,905,000 1,905,000

 - เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

 - เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการติดต่อ 
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง          
ทางออกหมู่บ้านถนนหักน้อยพัฒนา
ม.15 ตําบลด่านขุนทดเชื่อมบ้าน
เขื่อน ตําบลหนองบัวละคร           
อําเภอด่านขุนทด                
จังหวัดนครราชสีมา

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2.7 กิโลเมตร

6,622,000 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

  เริ่ม     E = 802308            
           N = 1683134
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แบบ ผ.07
 (สรุป ผ.08)

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
  รวม

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
รวม

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
รวม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
รวม

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รวม 

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

 
8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 7 78,500          7 78,500        7 78,500         7 78,500        28 314,000
8.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 430,000        6 380,000 6 380,000 6 380,000 24 1,570,000
8.3 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 2 400,000        2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,600,000
8.4 แผนงานเคหะและชุมชน 3 180,000        3 180,000 3 180,000 3 180,000 12 720,000

18 1,088,500     18 1,038,500   18 1,038,500    18 1,038,500   72 4,204,000        
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

สิ่งแวดล้อม
- - - - - - - - - -

18 1,088,500 18 1,038,500 18 1,038,500 18 1,038,500 72 4,204,000
 
 

จํานวน
โครงการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

รวม
รวมทั้งสิ้น

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รวม

จํานวน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ
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แบบ ผ.08

เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)

เพื่อให้บุคลากรมี
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ค่าครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ ชนิด
เลเซอร/์ชนิด LED สี 
จํานวน 1 เครื่อง      
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
  คอมพิวเตอร์ประจําปี 
2559 ข้อ 45)

โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6
พร้อมเก้าอี้  จํานวน 1 
ชุด

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

กองคลัง

12,000 สํานักงานปลัด

4 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สํานักงาน 5,000 5,000 5,000

12,000 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สํานักงาน 12,000

2 แผนงานบริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน จัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 3 ขา เพื่อ
ใช้ในงานของอบต.

12,500 สํานักงานปลัด

วัตถุประสงค์

จัดซื้อโต๊ะพับ เพื่อใช้ใน
งานของอบต.

23,000โต๊ะพับอเนกประสงค์ 
(สีขาว)จํานวน 10 ตัว

23,000

พัดลมอุตสาหกรรม 3 
ขา ชนิดตั้งพื้น จํานวน 
5 ตัว

12,500 12,500 12,500

ค่าครุภัณฑ์1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สํานักงาน 23,000 23,000

ประเภท

สํานักงานปลัด

5,000

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

12,000
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)

7 ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน
ทึบ จํานวน 2 ตู้ ๆละ 
4,500 บาท

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานทึบ

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

โฆษณาและเผยแพร่

9,000 9,000 9,000 กองคลัง

5 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สํานักงานค่าครุภัณฑ์

7,000 7,0006 แผนงานบริหารงานทั่วไป  ครุภัณฑ์สํานักงาน

10,000 10,000 กองคลังเก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่
นั่ง  หุ่มเบาะ

10,000เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เก้าอี้พักคอย สําหรับผู้
มาติดต่อราชการ

10,000

100,000 สํานักงานปลัด

ที่

8 แผนงานการรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์9

7,000ค่าครุภัณฑ์ ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบาน
เลื่อน จํานวน 2 ตู้ๆละ 
3,500 บาท

หมวด

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
ชนิดบานกระจกเลื่อน
กระจก

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

ชุดดับเพลิงมาตราฐาน 100,000 100,000 100,000

ติดตั้งกล้อง CCTV 100,000 100,000 สํานักงานปลัดเพื่อป้องกันปัญหา     
ยาเสพติดและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

100,000

กองคลัง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงาน ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7,000

9,000

100,000
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)

50,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

50,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

50,000

สํานักงานปลัด

50,000

50,000

50,000 50,000

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

12 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

50,000 50,000

 โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยง
ภายในหมู่บ้านและ
หน้าซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้านให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สิน

ค่าครุภัณฑ์

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ
 เพราะผู้ขับขี่สามารถ
ประมาณระยะทางของ
ยานพาหนะที่แล่นสวน
มาได้อย่างแม่นยํา

11

ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณ
จุดเสี่ยงภายในตําบล

จัดซื้อกล้องวงจรปิด
สํานักงานอบต.ด่านขุนทด

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.11 50,000

สํานักงานปลัด

เพื่อรักษาและปกป้อง
สาธารณะสมบัติของ
อบต.ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ให้
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยของชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและเผยแพร่ สํานักงานปลัด50,000

100,000
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
หมู่ที่ 1 - 17

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย
 

30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัดแผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม
 ติดสัญญาณไฟหมุนสีแดง

13 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ใช้สําหรับตั้งด่านตรวจ
ตราความปลอดภัยของ
ผู้ขับขี่และยวดยาน
พาหนะ เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครุภัณฑ์ดนตรีและ
นาฎศิลป์

เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี
ไทย ส่งเสริมศิลปะ
การละเล่นพื้นบ้าน 
ของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป เด็กและเยาวชน
มีสํานึกความเป็นไทย
และตระหนักถึงความ
เป็นชาติไทย

ค่าครุภัณฑ์ เพื่อจัดซื้อเครื่องออก
กําลังกายให้กับ
ประชาชนภายในตําบล
ด่านขุนทด

100,000 100,000 กองการศึกษาฯการศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์15

300,000 กองการศึกษาฯ14 การศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

 ครุภัณฑ์กีฬา 300,000 300,000300,000

100,000

30,000
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท)

1,088,500 1,038,500 1,038,500 1,038,500

60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง

60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง

18 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
กับผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมในเวลา
กลางคืน พร้อมทั้งลด
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากท้องถนน
ในเวลากลางคืน

ติดตั้งระบบไฟฟ้า    
แสงสว่างแบบโซล่าร์เซล
 ม.2 ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
ระยะทาง 300 เมตร

60,000 60,000 กองช่าง60,000 60,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ติดตั้งระบบไฟฟ้า    
แสงสว่างแบบโซล่าร์เซล
 ม.2 ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
ระยะทาง 300 เมตร

16 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
กับผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมในเวลา
กลางคืน พร้อมทั้งลด
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากท้องถนน
ในเวลากลางคืน

ติดตั้งระบบไฟฟ้า    
แสงสว่างแบบโซล่าร์เซล
 ม.2 จากบ้านนาย
สันทัด - บ้านนายฉันนะ
ระยะทาง 300 เมตร

17 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
กับผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมในเวลา
กลางคืน พร้อมทั้งลด
และป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากท้องถนน
ในเวลากลางคืน

ที่ แผนงาน หมวด วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท

รวม
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ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๙ 
 

ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การตดิตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    

๒. การตดิตามและประเมินผลโครงการ 

การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙    

๓. สรุปผลการพัฒนาทอ้งถ่ินในภาพรวม 

๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง   วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
          แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
          แบบท่ี  ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์
          การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 



๒๒๐ 
 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีล่าช้า เพราะการดําเนินงานตา่งๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุ่งยากมากข้ึน และประชาชนมอง
ว่า องค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที 
 ๓.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําได้ยากและบางเรื่อง
อาจทําไม่ได้   
 ๔. โครงการต่างๆในแต่ละปีท่ีเสนอมามีมาก  ไม่สามารถดําเนินการได้ท้ังหมดเนื่องจากงบประมาณไม่
เพียงพอ 
 
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑.  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒.  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ปี  

๓.  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  และดําเนินการให้ทันตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนด 
 

 


