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1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการจัดทําแผนลุ่มน้ําย่อย เพื่อรวบรวมพร้อมวางระบบ

ข้อมูลการบริหารจัดการลุ่ม
น้ําย่อย

ระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการลุ่มน้ําย่อย

- - - ระบบฐานข้อมูลการ
บริหารจัดการลุ่มนํา
ย่อยที่มีประสิทธิภาพ

- - -

1.2
เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 ขุดลอกคลองระบายน้ํา ม.2 ท้าย

หมู่บ้านลําเชียงไกร
เพื่อทําคูคลองกั้นน้ํา กั้นน้ําไหล
เข้าหมู่บ้านลําเชียงไกร

กว้าง 15 เมตร ยาว 500 เมตร
 ลึกเดิม 1.50 เมตร   ขุดลึก 15

 เมตร

279,000     - - ช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วม ส่วนโยธา

2 ขุดลอกคลองหนองขอนใต้ ม.3 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ตามแบบที่อบต.กําหนด 300,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2556 - 2558)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

ที่

1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ
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เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

3 ก่อสร้างฝายน้ําล้นกุดมิตาว ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

 ฝายน้ําล้น กว้าง 8 เมตร  ฐาน
 12 เมตร ยาว 24 เมตร

800,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

4 ซ่อมแซมฝายคสล.คลองน้ําขาว ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เสริมช่องฝายสูง 20 ซม กว้าง
ช่องละ 1 เมตร

200,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

5 ขุดลอกคลองกุดมิตาว ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 24 เมตร 
ยาว 200 เมตร ลึก 2.50 เมตร

- 60,000      - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

6 ซ่อมแซมฝายคสล. ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

 ยาว 12 เมตร หนา 5 เมตร - 200,000     - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

7 ขุดลอกคลองสระใหญ่ถึงบ้าน       
สส.บุญเลิศ

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

 กว้าง 12 เมตร ยาว 500 เมตร
  ลึก 2.5 เมตร

- - 100,000     ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

8 ขุดลอกคลองน้ําขาว ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 
เมตร

- - 500,000     ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

9 ขุดลอกสระทางข้ามสระน้อย ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา - - 195,000     

10 ขุดลอกคลองสวนหมาก ม.4 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเดิมเฉลี่ย 13 เมตร ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอก
ลึกอีกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 3,665

- - 1,999,000  ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

11 ขุดลอกคลอง ม.5 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเฉลี่ย 12 เมตร ลึกเฉลี่ย
 1.50 เมตร ขุดลึกลงอีก
เฉลี่ย 1 เมตรยาว 2,030 
เมตร หรือมีปริมาตรงานดิน
ไม่น้อยกว่า 28,410 ลบ.ม.

633,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

12 ขุดลอกคลองห้วยน้อย ม.7 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 30 เมตร
 ลึก 25 เมตร ยาว 940 เมตร

1,207,000  - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

13 ก่อสร้างฝายน้ําล้นลําห้วยน้อย เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายคอนกรีตขนาด 
0.30 X 3.50 X 30 เมตร

500,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

14 ขุดลอกสระหนองกระทุ่ม ม.7 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา ลึก 2 เมตร - 1,900,000  - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

15 ขุดลอกสระหนองกระทะ ม.7 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา ลึกอีก 3 เมตร - - 1,900,000  ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

16 โครงการติดตั้งท่อสูบน้ํา ม.7 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ติดตั้งท่อสูบน้ําจากลําห้วยน้อย
ถึงสระหนองกระทุ่ม

- - 1,500,000  ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

17 ก่อสร้างเหมืองน้ําคสล. ม.7 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เหมืองน้ําคสล. รายละเอียด
ตามแบบอบต.ด่านขุนทด

กําหนด

455,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

18 ขุดลอกคลองลําห้วยน้อย         
(ช่วงที่ 2)  ม.8

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 15 เมตร ยาว 200 เมตร
 ลึก 1.50 เมตร

88,000      - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

 37



เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

19 ขุดลอกคลองลําห้วยน้อย        
(ช่วงที่ 3)  ม.8

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 20 เมตร ยาว 200 เมตร
 ลึก 1.50 เมตร

140,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

20 ขุดลอกคลองลําห้วยน้อย           
ม.8,9,13

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 13.50 เมตร ยาว 1,838 
เมตร ลึก 1.50 เมตร

645,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา

21 ก่อสร้างฝายน้ําล้นหลังสระน้ําตา
เผือก ม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ฝายน้ําล้น เป็นถนนคันดิน วาง
ท่อคสล. 2 แถว ๆ ละ 7 ท่อน 
กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร

150,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

22 ขุดลอกคลองลําห้วยน้อย ม.9    
สายหลังบ้านอบต.สําเภา

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 8 เมตร ยาว 400 เมตร 
ลึก 1.50 เมตร

200,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร อุปโภค-
บริโภคตลอดปี

ส่วนโยธา  

23 ขุดลอกคลองหนองสําโรง ม.10 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 100 
เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 2 
เมตร

1,678,000  - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

24  ขุดลอกคลองสระวัด  ม.10 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 70 เมตร
 ยาว 180 เมตร ลึก 2 เมตร

- 836,000     - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ส่วนโยธา

25 ขุดลอกคลองหินปูน ในเขตพื้นที่   
ม.13

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 20 เมตร
 ยาว 400 เมตร ลึก 1.50 
เมตร

371,000     - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา  

26 ขุดลอกเหมืองน้ํา ม.13 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 3 เมตร 
ยาว 350 เมตร ลึก 1 เมตร

21,000      - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

27 ขุดลอกคลองลําห้วยน้อย ม.13 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเดิมเฉลี่ย 13 เมตร ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอก
ลึกอีกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 3,665

- - 1,999,000  ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

28 ก่อสร้างฝายกั้นน้ํา ม.14 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 50,000      - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

29 ก่อสร้างฝายน้ําล้น ม.14         
(ใกล้สถานที่เลี้ยงไข่นกกระทา)

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ฝายกั้นน้ําสูง 4 เมตร ยาว 10 
เมตร

- 200,000     - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ค่าพิกัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ

30 ขุดลอกคลองลําเชียงไกร ม.14 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเดิมเฉลี่ย 15 เมตร ลึก
เดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร ขุดลอก
ลึกอีกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 2,930

- - 1,998,000  ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลน น้ํ า ใ น ก า ร ทํ า
การเกษตร

ส่วนโยธา

31 โครงการขุดสระหนองประดู่        
ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

จํานวน 150 ไร่ 5,000,000  - - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ส่วนโยธา

32 โครงการขุดลอกคลองหนองขอน  
ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

จํานวน 1 ไร่ - 150,000     - ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ส่วนโยธา

12,717,000 3,346,000 10,191,000
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1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดทําโครงการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ของคนรุ่นเก่า
ให้กับประชาชนและเยาวชนรุ่น
หลังได้รับทราบ

จัดทําโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 1 โครงการ

30,000      - - รักษาภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่
มีสูญหายไปตามกาลเวลา

ส่วนการศึกษา

2 โครงการภูมิปัญญาแผ่นดินขยายผล
สู่ปวงชนชาวไทย

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน
ให้ประชาชนสามารถประกอบ
อาชีพและพึ่งพาตนเองได้ตาม
แบบเศรษฐกิจพอเพียง

จัดทําโครงการภูมิปัญญา
แผ่นดินขยายผลสู่ปวงชนชาว
ไทย 1 โครงการ

100,000     - - สนับสนุนการให้ประชาชน
ประกอบอาชีพตามแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

สํานักปลัด

3 โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ
ประชาชน

จัดทําโครงการสนับสนุน
การดํ า เ นิน งานหมู่ บ้ าน
เศรษฐกิจพอเ พียง  1
โครงการ

30,000      - - สนับสนุนการดําเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน
การดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง

จัดทําโครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 โครงการ

50,000      - - ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่ประชาชน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

5 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อส่งเสริมความรู้ให้ประชาชน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

จัดทําโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 1 
โครงการ

100,000     - - ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชน

ส่วน
สวัสดิการ
สังคม

310,000     -           -           

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.1

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก พัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็ก
ของอปท. ให้มีความรู้
ความสามารถ

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. จํานวน 6 คน

30,000 30,000 30,000 มีบุคลากรด้านการศึกษาที่มี
ความรู้ความสามารถ

ส่วนการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาแก่เด็กนักเรียนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่เด็ก
นักเรียนเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

นักเรียน 50,000 50,000 50,000 นักเรียนพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพิ่มขึ้น

ส่วนการศึกษา

80,000 80,000 80,000
80,000 30,000 30,000

2.2
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย

การศึกษาสื่อสารเรียนรู้
เ พื่ อจั ดซื้ อสื่ อการ เ รี ยนการ
สอนสําหรับเด็กของศูนยัพัฒนา
เด็กเล็กสังกัดอบต.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 30,000 30,000 30,000 เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

ส่วนการศึกษา

30,000 30,000 30,000

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา

 42



2.3
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาเด็ก

เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 63,600 63,600 63,600 เด็กมีพัฒนาการเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

ส่วนการศึกษา

2 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่
 ม.3

เพื่อให้สถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1)

- - 2,000,000 มีสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่วนโยธา

3 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 เพื่อให้สถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1)

- - 2,000,000 มีสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ถนนหักน้อย  ม.6

เพื่อให้สถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1)

- - 2,000,000 มีสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่
 ม.15 (แทนศูนย์เก่า ร.ร.วัดถนนหัก
น้อยดอนกลอย)

เพื่อให้สถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอนแก่เด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1)

- - 2,000,000 มีสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่วนโยธา

6 ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.16 เพื่อให้สถานที่ทํากิจกรรมและ
สอนหนังสือเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่
เกิน 50 คน (สถ.ศพค.1)

- - 2,000,000 มีสถานที่ทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

ส่วนโยธา

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ด่านขุนทด

2.เด็กเล็กถึงระดับ ป.6 ของ
โรงเรียนในพื้นที่

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เ พื่อให้ นักเรียนและเด็ก เล็ก
ก่อนวัยเรียนได้บริโภคอาหาร
เสริม(นม) ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1,000,000 1,000,000 เด็กได้รับอาหารเสริมที่มี
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ก า ร
เจริญเติบโตของร่างกาย

โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)7 1,000,000 ส่วนการศึกษา

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

8 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน    
(เด็กอนุบาล,ป.1 - ป.6)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้บริโภค
อาหารกลางวันที่มีประโยชน์

เด็กเล็ก  ถึงระดับ ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่

1,200,000 1,200,000 1,200,000 เด็กเล็กและเด็กนักเรียนมี
ภาวะโภชนาการที่ดี

ส่วนการศึกษา

9 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กเล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารที่มีประโยชน์

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

400,000 400,000 400,000 เ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อน วั ย เ รี ย นมี
ภาวะโภชนาการที่ดี

ส่วนการศึกษา

10 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

40,000 - - เ ย า ว ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

ส่วนการศึกษา

11 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย
ให้กับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

30,000  -  - เ ด็ ก เ ล็ ก ก่ อน วั ย เ รี ย นมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
รู้จักการออกกําลังกาย

ส่วนการศึกษา

2,733,600 2,663,600 12,663,600

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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3.1
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเพิ่ม

ผลผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
สนับสนุนการปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ อาทิอุปกรณ์  พันธ์พีช
ผักสวนครัว และถังน้ําหมัก EM

จัดฝึกอบรม 1 ครั้ง 50,000 - - ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ช่ ว ย ล ด
ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด/
สํานักงานเกษตร

2 โครงการผลิตแก็สหุงต้มในครัวเรือน
 ม.7

เพื่อนํามูลสัตว์ที่ไม่ใช้ประโยชน์
นํามาทําเป็นแก๊สหุงต้ม

ผลิตแก็สหุงต้มจากมูลสัตว์ 100,000 - - ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกร

สํานักปลัด/
สํานักงานเกษตร

150,000 0 0

3.2
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพ ม.3 เพื่อจัดซื้อปุ๋ยชีวภาพแจกจ่าย

เกษตรกรที่ทําการเกษตร
จัดซื้อปุ๋ยชีวภาพ 50,000 - - ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ

เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ช่ ว ย ล ด
ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

2 โครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยา
กําจัดศัตรูพืช

เพื่อจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยา
กําจัดศัตรูพืชแจกจ่ายให้เกษตรกร

จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ยา
กําจัดศัตรูพืช

50,000 - - ช่วยลดต้นทุนการผลิตของ
เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ ช่ ว ย ล ด
ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

100,000 0 0

3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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3.3
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 สนับสนุนอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง 

(ม.7 และ ม.8)
เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
อาทิ กระชังพันธ์ปลา และ
อาหารปลา

กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง 100,000 - - ก ลุ่ ม อ า ชี พ มี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนภายในกลุ่ม

สํานักปลัด

100,000 0 0

4.1
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการตลาดชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน เปิดตลาดชุมชนในหมู่บ้าน 50,000   -   - เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน สํานักปลัด

2 โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เ พื่ อ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
คณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
พื้นที่อบต.

คณะกรรมการหมู่บ้าน ม.1 - 
ม.17

30,000   -   - คณะกรรมการหมู่บ้านมี
ความรู้  ความสามารถ
พัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้
ดียิ่งขิน

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการอบรมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน

เพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่
กลุ่มสตรีแม่บ้าน ในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน

กลุ่ม อสม. ม.1 - ม.17 30,000   -   - กลุ่มสตรีแม่บ้าน มีความรู้ 
และเข้าใจ ขั้นตอนการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

4 โครงการอบรมการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

กลุ่ม อสม. ม.1 - ม.17 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอสม. มีความรู้  และ
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

130,000 20,000 20,000

ที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพิ่มศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคและเพื่ออนุรักษ์ และเพิ่มรายได้

ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 
HIV

  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติด
เชื้อ HIV ในตําบลด่านขุนทด

500,000 500,000 500,000 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติด
เชื้อ HIV มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

2 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการ
ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน ให้แก่กองทุน
สวัสดิการผู้สูงอายุตําบลด่านขุน
ทด

ผู้สูงอายุตําบลด่านขุนทด 100,000 100,000 100,000 กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ตํ า บ ล ด่ า น ขุ น ท ด มี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและบทบาท
สตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน 
ให้แก่กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด

กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด 30,000 30,000 30,000 กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด
มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ส่วนสวัสดิการ
และสังคม

630,000 630,000 630,000

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาท
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.3
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1  อุดหนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน –

 นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาส
เ พื่อสนับสนุนทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียน – นักศึกษาด้อย
โอกาสที่เรียนดีแต่ยากจน

ผู้ด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษา
 จํานวน 3 คน

100,000 100,000 100,000 นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้ด้อยโอกาส ที่เรียนดีแต่
ยากจนได้รับ โอกาสทาง
การศึกษา

สํานักปลัด

2 โครงการสงเคราะห์เด็ก  ครอบครัวผู้
เดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องอุปโภค
  บริโภคและสิ่งจําเป็นต่างๆ ใน
การบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เด็ก  ครอบครัวผู้เดือดร้อนและ
ผู้ด้อยโอกาส

หมู่ที่ 1 - 17 30,000 - - เพื่อให้ผู้เดือดร้อนมีเครื่อง
อุปโภคและบริโภคที่จําเป็น

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน หมู่ 1 -17 100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนมีการทํา
กิจกรรมร่วมกัน

ส่วนการศึกษา

4 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน

ใช้สถาบันวัดในการอบรมปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม/ จริยธรรมให้กับ
เยาวชนเพื่อและสนับสนุนการใช้
เวลาว่างให้ก่อประโยชน์

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

50,000 50,000 50,000 เยาวชนได้รับการอบรม
ปลูกฝังด้านคุณธรรม/ 
จริยธรรมและมีการใช้เวลา
ว่างให้ก่อประโยชน์

ส่วนการศึกษา

5 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใยครอบครัว เพื่อส่งเสริมบทบาทของคนใน
ครอบครัวให้มีเวลาพูดคุย 
ร่วมกันทํากิจกรรมเป็นประโยชน์

เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

60,000 60,000 60,000 คนในครอบครัวมีเวลาพูดคุย
และร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพเด็กและเยาวชน

สภาเด็กและเยาวชน 30,000 30,000 30,000 เด็กและเยาวชนมีศักยภาพ
ในการดําเนินงาน

ส่วนการศึกษา

370,000 340,000 340,000

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต
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4.4
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการฝึกอบรมอาชีพตําบลด่านขุน

ทด
เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดหา
วิทยากรมาช่วยในการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรม จํานวน 2 ครั้ง 60,000 60,000 60,000 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
แ ล ะ พั ฒ น า เ ป็ น สิ น ค้ า
OTOP ของตําบลในระยะ
ยาวต่อไป

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ
สร้างรายได้ พร้อมทั้งจัดหา
วิทยากรมาช่วยในการฝึกอบรม

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความรู้ในการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ สิ น ค้ า
สร้างรายได้แก่ประชาชน

ส่วนสวัสดิการ
สังคม

90,000 90,000 90,000

4.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานการปฎิบัติเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1. สร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้านจิตใจ
 ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เยาวชน
ได้ทราบถึงโทษภัยของยาเสพติด

30,000 30,000 30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 1 โครงการ

สํานักปลัดสามารถป้องกันปัญหายา
เ ส พ ติ ด แ ล ะ จํ า น ว น
เยาวชนที่ติดยาเสพติดใน
พื้นที่มีจํานวนลดลง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  (ตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
มท 0810.3/ว 1001 ลว. 12 เม.ย. 
55,ด่วนที่สุด มท 0810.3/ว543 ลว.
 23 ม.ีค. 55)

1

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ที่

30,00030,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ
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5.1
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการ

ดํ า เ นิ น กิ จก ร รมกลุ่ ม อ ส ม .
ประจําหมู่บ้าน

กลุ่มอสม.ประจําหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

150,000 150,000 150,000 งานด้านสาธารณสุขภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเชื่อมโยงสายใยเครือข่าย
สาธาณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุขของกลุ่ม อสม.ตําบล
ด่านขุนทด เช่นการแก้ไขปัญหา
สาธารณสุขเรื่องต่าง ๆ

กลุ่มอสม.ประจําหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

200,000 - - งานด้านสาธารณสุขภายใน
หมู่บ้านมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

350,000 150,000 150,000

5.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ 
(สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ให้มีคุณภาพ และทั่วถึง

ประชากรในเขตพื้นที่ ม.1 - 17 70,000 70,000 70,000 ประชาชนให้ความสนใจดูแล
สุขภาพกันมากขึ้น

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการระบบบริการ การแพทย์
ฉุกเฉิน (EMS)

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน    
เพื่อบริการประชาชน

ประชากรในเขตพื้นที่ ม.1 - 17 30,000 30,000 30,000 สามารถให้บริการแก่
ประชาชนสะดวก ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

100,000 100,000 100,000

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ชื่อโครงการที่ วัตถุประสงค์
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5.3

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการตรวจสุขภาพประจําปีแก่
ผู้บริหารและพนักงาน

เพื่อตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่
คณะผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบล

ผู้บริหารและพนักงาน 25,000 25,000 25,000 ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้ รั บการตรวจสุ ขภาพ
อย่างสม่ําเสมอ

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

25,000 25,000 25,000

6.1
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
 - สํานักปลัด
 - ส่วนโยธา

2 โครงการจัดทําฐานข้อมูลด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

เพื่อรวบรวมพร้อมวางระบบ
ข้อมูลการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

 ระบบฐานข้อมูลโครงสร้าง
พื้นฐาน

- - - ระบบฐานข้อมูลด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา

200,000 200,000 200,000

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับ
การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

 ร่วมจัดทําผังเมืองรวมอําเภอ
ด่านขุนทด

200,000 200,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000 ผังเมืองรวมด่านขุนทดเป็น
ชุมชนเมืองน่าอยู่

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1 โครงการวางผังเมืองรวมด่านขุนทด เพื่อจัดระเบียบการใช้ประโยชน์
จากที่ดินและเอื้อต่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ชื่อโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่
งบประมาณและที่มา
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6.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 ก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.1             
 ซอยบ่อนไก่

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว  340 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683870  
      E  0799757 
 สุด N  1684195  
     E  0800023

2 ก่อสร้างถนนคสล. ม.1 ซอยบ้าน
อาจารย์โอเลี้ยง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร  
ยาว 70  เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683146  
      E  0799434 
 สุด N  1683324  
     E  0799508

3 ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ
 ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 0.60 เมตร จํานวน 3 จุด

897,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ก่อสร้างถนนดิน ม.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,600 เมตร สูง 0.60  เมตร

110,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ก่อสร้างถนนดินพร้อมเทหินคลุก 
ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร สูง 0.60  เมตร 
หินคลุกหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

49,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายจาก
ศาลากลางบ้าน ม.1 ถึงกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

- 1,318,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

7 ก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว  3,000 เมตร หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร

- 1,318,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อ
 ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร พร้อมวาง
ท่อ 0.60 เมตร จํานวน 3 จุด
 รวม 21 ท่อน

- - 765,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,450 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

- - 2,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง สายจาก
ศาลากลางบ้าน ม.1 ถึงกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,500 เมตร

- - 7,122,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ม.2      
 ซอยแฟรตตํารวจ

เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.30 x 
0.30 x 0.10 เมตร ยาว 90 
เมตร

100,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683252  
      E  0797379 
 สุด N  1683239  
     E  0797441

12 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.2               
ซอยร้านอาหารบัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. จํานวน 5
 จุด

168,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682964  
      E  0797139 
 สุด N  1682964  
     E  0797139
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

13 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.2  ถนน
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ถึง ถนน
ทางแยกไปบ้านเก่า

เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.30 x 
0.30 x 0.10 เมตร ยาว 500 
เมตร  ทั้ง 2 ข้างทาง

550,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

14 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.2  หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่ไพบูลย์ ม. 11 ถึง ถนนบ้าน
เก่า-ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

รายละเอียดตามแบบอบต.
ด่านขุนทดกําหนด

70,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ลงหินคลุกเสริมไหล่ทางถนนคสล.
 ม.2 บริเวณตลาดพงษ์ศิริ จาก
บ้านนายแล ภูมิโคกรักษ์ ถึง 
บ้านเลขที่ 698

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ลงหินคลุกไหล่ทางถนน
คอนกรีตเดิม

50,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2  เส้นโรง
ฆ่าสัตว์ - ด่านขุนทค้าไม้

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

222,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

17 ติดตั้งกระจกเลนส์นูน ม.2 ทาง
โค้งหน้าบ้านนางสุระ  แก้งคํา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ติดตั้งกระจกเลนส์นูน 
จํานวน 1 ชุด

- 5,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

18 ซ่อมแซมป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.2

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

ซ่อมแซมป้าย ชื่อทางเ ข้า
หมู่บ้าน กว้าง 7 เมตร สูง
5 เมตร

- 50,000 - มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

19 ล้างทําความสะอาดท่อระบายน้ํา 
ม.2  ซอยหมู่บ้านลําเชียงไกร

การระบาย น้ํ า เป็ น ไปด้ วย
ความสะดวก

ล้ า ง ทําความสะอาด ท่อ
ระบายน้ํา ระยะทาง
1,000 เมตร

- 100,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

20 ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 ภายใน
หมู่บ้านลําเชียงไกร จากบ้านนาย
ฉันนะไปถึงท้ายหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
 250 เมตร หนา 0.15  เมตร

- - 664,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ซ่อมแซมถนน ม.2 บ้านลําเชียงไกร
 ซอยหน้าสระว่ายน้ํา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนน กว้าง 4 เมตร
ยาว 100 เมตร

- - 50,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ําที่ชํารุดทั้ง
หมู่บ้าน  ม.2 บ้านลําเชียงไกร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ฝาปิดท่อระบายน้ํา จํานวน 
30 จุด

- - 40,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

23 ก่อสร้างถนนคสล. ม.2 จํานวน 2 
สาย  สายที่ 1 จากบ้านเลขที่ 
1/22 ถึงบ้านนายประสงค์  พยัค
เริงเดช  สายที่ 2  จากบ้านนายนุ
กูล  แยขุนทด ถึงบ้านนายและ ภูมิ
โคกรักษ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 สายที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว
 10 เมตร                  
สายที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 
10 เมตร

- - 360,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.3 ซอยบ้าน
นายสวาท

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 17  เมตร  หนา  0.15 
เมตร

20,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680845  
      E  0797119 
 สุด N  1680839  
     E  0797111
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

25 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.3 ซอยบ้าน
นายน้อย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 1.70 เมตร 
ยาว 22  เมตร  หนา  0.15 
เมตร

20,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680681  
      E  0797146 
 สุด N  1680686  
     E  0797160

26 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.3 ซอยบ้านฟู
เฟื่อง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 1.70 เมตร 
ยาว 20  เมตร  หนา  0.15 
เมตร

18,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680778  
      E  0797236 
 สุด N  1680762  
     E  0797243

27 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.3 ซอยบ้าน
ยายฝาก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 25  เมตร  หนา  0.15 เมตร

37,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681300  
      E  0797797 
 สุด N  1680910  
     E  0797791

28 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3       
สายคลองสวนหมาก

เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ลํ า เ ลี ย ง
ผลผลิตทางการเกษตรผ่านได้
โดยสะดวก

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680807  
      E  0797282 
 สุด N  1680725  
     E  0797727

29 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3      
สายหานา

เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ลํ า เ ลี ย ง
ผลผลิตทางการเกษตรผ่านได้
โดยสะดวก

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร ถมดินสูง 
0.50 ผิวจราจรหินคลุกหนา
เฉลี่ย   0.15 เมตร

467,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา

30 ก่อสร้างรางระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.30 x 
0.30 x 0.10 เมตร ยาวรวม 
2,000 เมตร

2,200,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

31 ก่อสร้างศาลากลางบ้าน ม.3 เพื่อเป็นสถานที่ประชุมและ
ทํากิจกรรมของหมู่บ้าน

ขนาดกว้าง 8 เมตร             
ยาว 12 เมตร

350,000 - - ชาวบ้านได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ใน
การจัดกิจกรรม

ส่วนโยธา

32 ก่อสร้างถนนคสล. ม.3 สายทิศใต้
ของหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 250  เมตร

379,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ลงหินคลุก กว้าง  4  เมตร
 ยาว 1,000    เมตร หนา
เฉลี่ย 1 เมตร

475,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

34 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3      
สายหนองไร่

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ลงหินคลุก กว้าง  4  เมตร
 ยาว  1,000   เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

- 176,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

35 ลงหินคลุกสายหัวนา - กกนา - 
บ้านหลุง  ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร
ยาว 2,000 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

- 352,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

36 ก่อสร้างสะพานข้ามคลองสายโตน
ขี้เทา ม.3

เ พื่ อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ ลํ า เ ลี ย ง
ผลผลิตทางการเกษตรผ่านได้
โดยสะดวก

ตามแบบที่อบต.กําหนด - 100,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม
ผลผลิตทางการเกษตร

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

37 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านตารี - นาง
อวน  ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 30  เมตร

- 40,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

38 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายชาติ - 
นายทูล  ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร  
ยาว 10  เมตร

- 17,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

39 ก่อสร้างถนนคสล.บ้านนายขาว - 
นางแปลก  ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร  
ยาว 30  เมตร

- - 40,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

40 ยกคันดินถนนเส้นบ้านนายป่น ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ยกถนนคันดินกว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร

- - 50,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

41 ก่อสร้างสะพานข้ามไปบ้านนางพร
 - นางใย   ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ตามแบบที่อบต.กําหนด - - 100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

42 ยกคันดินถนนสายหนองหมู  ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคันดิน กว้าง 5 เมตร
ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย
0.50 เมตร

- - 100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

43 ซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

- - 91,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

44 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.3 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาวรวม 955  เมตร หนา 
0.15 เมตร

- - 1,994,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

45 ก่อสร้างถนนดิน ม.4              
สายเข้าคลองน้ําขาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 
745 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.60 
เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1679850  
      E  0795786 
 สุด N                
   E

46 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4             
 สายกุดมิตาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681316  
      E  0795275 
 สุด N  1680836  
      E  0795248

47 ก่อสร้างรั้วโคบาลสระน้ําสาธารณะ
 ม.4

ปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณสระ
น้ําสาธารณะ

ก่อสร้างรั้วโคบาล ยาว 130 
เมตร

85,000 - - มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  
และใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด 

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681475  
      E  0796352 
 สุด N  1681531  
      E  0796248

48 ก่อสร้างสะพานข้ามฝายคลองน้ํา
ขาว ม.4 จํานวน 2 จุด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 16 เมตร
พร้อมราวสะพาน 2 ข้าง

400,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

49 ก่อสร้างร่องระบายน้ํารอบหมู่บ้าน 
 ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ร่องระบายน้ําขนาด 0.30 x 
0.30 x 0.1 เมตร ยาว 1,800
 เมตร พร้อมฝา

1,980,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

50 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง 
เส้นประปา ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.5 
เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

101,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

51 ก่อสร้างถนนคสล. ม.4  สายศาล
ตาปู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

190,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

52 ก่อสร้างท่ออุโมงระบายน้ําคลอง
กุดจอก ม.4

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ท่อระบายน้ํา กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร

- 200,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

53 ก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ม.4 
สายทางเข้าคลองน้ําขาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร
 หนาเฉลี่ย 1 เมตร

- 100,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

54 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 สายคลอง
น้ําขาว 2 เส้น

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

- 200,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

55 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4         
สายทางเข้าคลองกุดมิตาว

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

- 50,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

56 ก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.4 เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวอย่างทั่วถึง

หอกระจายข่าว - - 100,000 ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

57 ก่อสร้างถนนคสล. ,ม.4       
จํานวน 4 สาย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่1 ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 
0.15 เมตร                  
สายที่ 2 ถนนคสล. กว้าง 1 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร                  
สายที่ 3 ถนนคสล. กว้าง 2 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 
0.15 เมตร สายที่ 4 ถนนค
สล. กว้าง 4 เมตร ยาว 70 
เมตร หนา 0.15 เมตร

 -  - 550,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

58 ก่อสร้างสะพานหน้าอบต. ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน รายละเอียด
ตามแบบอบต.ด่านขุนทด
กําหนด

- - 2,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

59 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหลังโรง
เหล้า ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682285  
      E  0795682 
 สุด N  1682451  
      E  0795508
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

60 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขสวัสดิ์ 
ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 52  เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  0796073  
      E  1682270 
 สุด N  1682319  
      E  0796062

61 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน  
ม.5

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน
และป้ายชื่อหมู่บ้าน

100,000 - - มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

ส่วนโยธา  N  1682984        
E  0796968        
N  1682426         
E  0797418

62 ก่อสร้างถนนคสล. เส้นหลัง
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 280 เมตร หนา 0.15 เมตร

591,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

63 ก่อสร้างถนนคสล.สายโรงงานทอด
ไก่สามดวงใจ  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร  
ยาว 180 เมตร หนา 0.15 
เมตร

381,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

64 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านสีเผือก
 ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

267,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

65 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านยอด
ตอง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 250 เมตร

- 54,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

66 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
ผู้ช่วยแขก  เชื่อมบ้านนายเก่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร

- 43,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

67 ก่อสร้างถนนดิน ซอยทางไปขนส่ง
 และซอยบ้านนางโต  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
770  เมตร หนาเฉลี่ย 0.50
เมตร

- 128,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

68 ก่อสร้างถนนดิน สายบ้านนายสม 
ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร

64,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

69 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายสามแยก
ศาลตาปู่ไปถึงบ้านนายแซม ปุ้ย
ปลาเผา ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

72,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

70 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านครู
รัชนี ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 60 เมตร หนา 0.15 เมตร

90,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

71 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยวัดบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 400 เมตร

190,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

72 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้าน
นายบุญเหลือถึงบ้านนายพนม ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

- 46,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

73 ก่อสร้างทางระบายน้ําศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา กว้าง 0.30 x 
0.30 x 0.30 เมตร ยาว 150 
เมตร พร้อมฝา

- 123,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

74 ลาดยางทับถนนคอนกรีตที่ชํารุด  
ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

- 3,620,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

75 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 280 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 528,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

76 วางท่อระบายนน้ํา ม.5 เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ขนาดความกว้าง 50 เมตร 
ยาว 1,200 เมตร

- - 1,074,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

77 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ม.5 เพื่อเป็นสถานที่ประชุมและ
ทํากิจกรรมของหมู่บ้าน

 ขนาดกว้าง 8 เมตร      ยาว 
12 เมตร

- - 432,000 ชาวบ้านได้รับความ
สะดวกมากยิ่งขึ้น ใน
การจัดกิจกรรม

ส่วนโยธา

78 ก่อสร้างถนนดิน ม.5 สายเหมือง
วงแคน ถึง ทางแยกไปบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

- - 349,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

79 ก่อสร้างถนนดิน ม.5 สายบ้าน
นายสัน ถึง บ้านนายเติม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

- - 349,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

80 ก่อสร้างบ๊อกคอนเวิร์ส ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ขนาด 1.5 x 1.5 เมตร - - 140,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

81 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กว้าง 5 เมตร ยาว 4,545 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

- - 1,998,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

82 ก่อสร้างถนนคสล. ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. จํานวน 4 สาย 
สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 
285 เมตร หนา 0.15 เมตร 
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร

- - 2,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

83 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6  ซอยริม
บึง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

48,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682874  
      E  0801385 
 สุด N  1682683  
      E  0801231

84 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6  ซอย
บ้านอาจารย์บุญส่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร
  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

16,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682632  
      E  0807318 
 สุด N  1682554  
      E  0801309
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

85 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6  ซอย
บ้านร้านอาหารบ้านสวน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

36,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682470  
     E  0800840  
สุด N  1682589   
     E  0800814

86 ก่อสร้างถนน คสล. ม.6 ซอยบ้าน
อาจารย์บุญส่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682679  
     E  0801367  
 สุด N  1682632  
      E  0801318

87 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนาย
ฉลาม ถนองพลกรัง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 170 เมตร

294,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

88 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6 เริ่มจาก
ตาปู่บ้าน ถึง บ้านนายอนันต์ คม
พุดซา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สาย 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 
200 เมตร  สาย 2 กว้าง 3 
เมตร ยาว 90 เมตร

83,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

89 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
ร้านอาหารบ้านไม้ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร 
ยาว 140 เมตร

226,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

90 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจาย
ข่าว  ม.6

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

เครื่องขยาย 500 วัตต์ และ
ตัวพักเสียง จํานวน 3 ตัว

- 100,000 - ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

91 ก่อสร้างถนนดิน ม.6 บ้านนาย
เอนก เสียงขุนทด ถึงถนนด่านขุน
ทด - หนองสรวง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4  เมตร ยาว 
380 เมตร

- 56,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

92 ก่อสร้างวางรางระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.6

เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา  ขนาด 0.3 x 
0.3x 1 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

- 1,100,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

93 ก่อสร้างถนนดิน ม.6 จากหน้า
ร้านอาหารบ้านสวน ไปร่วม ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6  เมตร ยาว 
1,500 เมตร

- 238,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

94 ก่อสร้างถนนหินคลุกทางไปวัดป่า
สามัคคี  ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 250 เมตร

- - 112,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

95 ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นรอบบึง
บ้านถนนหักน้อย ถึงบ้านกุดน้ําใส 
ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 2,500 เมตร

- - 1,100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

96 ก่อสร้างถนนหินคลุกเส้นนานาย
บุญเลิศ ไปถึงเขตบ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาวรวม 1,000 เมตร

- - 356,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

97 ก่อสร้างถนนลาดยางจากวัดป่า ม.
6 ไปร่วม ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร
ยาว 2,500 เมตร

- - 6,050,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

98 ก่อสร้างถนนดิน ม.6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว
รวม 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.50 เมตร

- - 158,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

99 ก่อสร้างถนนคสล. ม. 6 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว
 70 เมตร

- - 115,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

100 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนอง
สะแก ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 300 เมตร

95,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682243  
     E  0801860  
 สุด N  1682159  
      E  0801620

101 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุข
ประเสริฐ ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว
 41 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681974  
     E  0801893  
 สุด N  1682038  
      E  0801882

102 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยคุ้ม
ทานตะวัน ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
 400 เมตร

843,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

103 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยสุขไพศาล 
ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว
 350 เมตร

487,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

104 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.7 ซอย
ขนานเหมืองวัดถนนหักน้อย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,600 เมตร

- 568,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

105 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายตลาด
กลาง ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว
 2,400 เมตร

- 528,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

106 ก่อสร้างถนนคสล. ซอย 1     ตรง
ข้ามสนามกีฬา ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร

- - 60,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

107 ก่อสร้างสะพานข้ามลําห้วยน้อย 
ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สะพานข้ามลําห้วย กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

- - 600,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

108 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.7 เ พื่อให้มีรางระบายน้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.50 x 
0.50x0.50 ยาว 420 เมตร

- - 420,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

109 ก่อสร้างป้ายและซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ม.7

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร
จํานวน 2 ป้าย

- - 200,000 มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

ส่วนโยธา

110 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  ม.7

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

เครื่องขยายเสียง และ
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

- - 100,000 ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

111 ก่อสร้างถนนคสล. ม.8            
สายเชื่อมต่อถนนคสล.เทศบาล
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
 52 เมตร หนา 0.15  เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681705  
     E  0798034  
 สุด N  1681635  
      E  0798039
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

112  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8        
สายเชื่อมหัวนาทํานบ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร  
ยาว 350  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร

63,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681614  
     E  0798083  
 สุด N  1681563  
      E  0797910

113  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8            
 สายทุ่งนา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร  
ยาว 200  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร

36,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681406  
     E  0798238  
 สุด N  1681297  
      E  0798289

114 ก่อสร้างถนนคสล. ม.8 ช่วงที่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว
 50 เมตร หนา 0.15  เมตร 
พร้อมลาดคสล.ด้านข้างกัน
น้ํากัดเซาะถนน พร้อมเสริม
ดิน 0.50 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

115 ก่อสร้างถนนคสล. ม.8 ช่วงที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 0.15  เมตร
 พร้อมเสริมลูกรังไหล่ทาง

480,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

116 ลงหินคลุกจาก ม.8 เชื่อมไป ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 1
 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

- 137,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

 70



 

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

117 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.9      
รอบสระน้ําสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681781  
     E  0798863  
 สุด N  1681760  
      E  0798804

118 ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 สาย
เชื่อมต่อถนนคสล.เทศบาลตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว
 35 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681914  
     E  0799053  
 สุด N  1681914  
      E  0799025

119 ก่อสร้างถนนคสล. ม.9 จากถนน
เทศบาลเชื่อมไปศาลา ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว
 185 เมตร

540,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

120 วางท่อบล๊อคคอนเวิร์สสายสระ
น้ําตาเผือก ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

วางท่อ 2x2 เมตร ยาว 8 
เมตร จํานวน 2 แถว Ø 1.00 
เมตร

150,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

121 ลงหินคลุกรอบสระน้ําตาเผือก ม.9 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

หินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
450 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร

- 123,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

122 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้าน
อบต.สําเภา หาดขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาวรวม 500 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร

- 150,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

123  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10      
สายหนองเกตุ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 340  เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10 เมตร

100,000  - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1673843  
    E  0796044   
สุด N  1674243   
     E  0796114
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

124 ก่อสร้างถนนคสล. ม.10 สายรอบ
หมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 41 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1672476  
    E  0795630   
สุด N  1672513   
     E  0795540

125 ก่อสร้างถนนคสล. ม.10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร

13,241,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

126  ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 5,000  เมตร หนา
เฉลี่ย  0.15 เมตร

- 1,771,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

127  ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาวรวม 5,000  เมตร

- 1,424,100 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

128  ก่อสร้างถนนดิน ม.10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว
รวม 1,500  เมตร หนาเฉลี่ย
  0.50 เมตร

- - 238,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

129 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.10 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 700  เมตร พร้อม
วางท่อคสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง
 1เมตร จํานวน 2 จุด 
ระยะทาง 10 เมตร

- - 128,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

130 จัดซื้อเครื่องขยายเสียงหอกระจาย
ข่าว  ม.10

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

เครื่องขยาย 500 วัตต์ และ
ตัวพักเสียง จํานวน 3 ตัว

- - 200,000 ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

131 ก่อสร้างบ๊อกคอนเวิร์ส ม.10      
ลงสระวัด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

1.5 x 1.5 กว้าง  8 เมตร - - 140,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

132 ก่อสร้างไหล่ทางคสล. (2 ข้างทาง)
 ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ไหล่ทางคสล. กว้าง 1 เมตร 
ยาว 94 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร  พร้อมลงลูกรัว 
กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร

90,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682611  
    E  0797135   
 สุด N  1682595  
     E  0797223

133 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล. ม.11 
ซอยบ้านยายเย็น

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา ขนาด 0.30
 x 0.30 X 0.10 เมตร ยาว 
30 เมตร

35,000 - - เพื่อให้การระบายน้ําได้
สะดวกไม่ให้เกิดน้ําท่วม
ขัง

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682757  
    E  0797288   
 สุด N  1682726  
     E  0797275

134 เสริมไหล่ทางพร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ม.11 หน้าบ้านนายพุธ

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําตามแบบที่
อบต.กําหนด

200,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

135 จัดทําซุ้มประตูป้ายชื่อทางเข้า
หมู่บ้าน  ม.11

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

กว้าง 6 เมตร สูง 5 เมตร 
จํานวน 2 ป้าย

100,000 - - มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

ส่วนโยธา

 73



 

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

136 วางท่อระบายน้ํา ท่อพัก พร้อมฝา
ปิดภายในหมู่บ้าน ม.11

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําตามแบบที่
อบต.กําหนด

100,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

137 วางรางระบายน้ําพร้อมฝาปิดและ
เสริมไหล่ทาง ติดขอบสระหนอง
โสน จากบ้านนายพร ม.11 ถึง
บ้านนายแดง เนียมสันเทียะ ม.5

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.30 x
 0.30 x 0.30 ระยะทาง
500 เมตร

- 412,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

138 ก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ซอยบ้านตาเบ้าและ
ซอยบ้านพ่อใหญ่ทุย ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

วางท่อระบายน้ําตามแบบที่
อบต.กําหนด

- 100,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

139 ก่อสร้างถนนหินคลุกรอบสระ
หนองโสน ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 400 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

- - 178,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

140 ก่อสร้างถนนคสล. ม.12 เชื่อมต่อ
ถนนสายเอเชีย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 41 เมตร หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683520  
    E  0798777   
 สุด N  1683504  
     E  0798838

141 ก่อสร้างถนนหินคลุก  ม.12     
ซอยศาลากลาง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 340 เมตร หนา 0.10 
เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683665  
    E  0798664   
 สุด N  1683917  
     E  0798792
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

142 ก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคสล. 
ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
ยาวรวม 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร

970,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

143 ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน
ม.12 เชื่อมทางเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

664,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

144 ขุดลอกท่อระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.12

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ขุดลอกท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 400 เมตร พร้อม
ซ่อมแซมฝาปิดที่ชํารุด

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

145 ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ม.12 เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน

- 100,000 - ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

146 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมวางท่อ
 ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,600 เมตร หนา 0.50 
เมตร พร้อมวางท่อจํานวน 2
 จุด

- - 3,360,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

147 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13       
ซอยโรงสูบเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1681868  
    E  0799622   
 สุด N  1681495  
     E  0799580
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

148 ก่อสร้างรางระบายน้ําคสล.   ม.13 เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 0.30 X 
0.30 X 0.10 เมตร ยาว 80 
เมตร

100,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682109  
    E  0799319   
 สุด N  1682104  
     E  0799245

149  วางท่อน้ําทิ้งรอบหมู่บ้าน  ม.13 เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําทิ้ง Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
 350 เมตร

349,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

150 ก่อสร้างถนนลาดยางสายหลังกศน.
 ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 ยาว 1
 กิโลเมตร

2,850,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

151 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,450 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

- 1,956,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

152 วางท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 
ม.13

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําทิ้ง Ø 0.60 
เมตร พร้อมบ่อพัก ระยะทาง
 200 เมตร

- 167,000 - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

153 ก่อสร้างถนนหินคลุกต่อจากสาย
เก่า(เชื่อมหมู่ 8 , หมู่ 9 และหมู่ 13)

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

- - 1,320,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

154  วางบล๊อกคอนเวิร์ส ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 1.5 x 1.5 x 10 เมตร 
วางคู่ยาว 10 เมตร พร้อม
ถมดิน

- - 270,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

155  ก่อสร้างถนนคสล. ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 6  เมตร 
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

- - 630,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

156  ก่อสร้างถนนคสล. ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 6  เมตร 
ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

- - 8,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

157 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.14      
ซอยหลังคูโบต้า

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1684236  
     E  0797002   
 สุด N  1683853  
      E  0797415

158 ซ่อมแซมถนนคสล. ม.14 ซอยบ้าน
โพธิ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร 
ยาว 70 เมตร หนา 0.15 
เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683445  
      E  0797186  
  สุด N  1683516 
      E  0797175

159 ขุดลอกท่อระบายน้ํา ม.14      
เส้นหลังร้านน้อยโอชา

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ลอกท่อระบายน้ํา กว้าง 0.30
 x 0.30 ยาว 100 เมตร

20,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

160 ขุดลอกท่อระบายน้ํา ม.14 เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ลอกท่อระบายน้ําภายในหมู่บ้าน 30,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

161 ขยายจุดติดตั้งหอกระจายข่าว     
ม.14

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

เพิ่มจุดติดตั้งลําโพงหอ
กระจายข่าว  จํานวน 12 จุด

- 100,000 - ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

162 ต่อเติมถนนคสล.เส้นบ้านนางสด  
ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ต่อเติมถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

- 100,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

163 ก่อสร้างท่อระบายน้ําคสล.       
เส้นกลางบ้าน  ม.14 (บ้านพี่อารีย)์

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ท่อระบายน้ําขนาด 0.30 x 
0.30 ยาว 100 เมตร  พร้อม
ฝาปิด

- - 90,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

164 ถนนคสล.พร้อมรางระบายน้ํา      
 ม.14  สายกลางหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร
 พร้อมรางระบายน้ํา  ขนาด
 0.30  x 0.30 x 0.10 เมตร

- - 478,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

165 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.14     
หลังโรงไม้

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา  ขนาด 0.30  
x 0.30 x 0.10 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร

- - 220,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

166 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15        
ซอยนาทุ่ง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 420 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1684569  
      E  0803122  
  สุด N  1684981 
      E  0803442

167 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.15        
ซอยผาสุก

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 70 เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1682648  
      E  0802032  
  สุด N  1682570 
      E  0822104

168 ก่อสร้างถนนหินคลุก             
สายห้วยลําเชียงไกร  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร  หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร

331,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

169 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยพญาละคร
 ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 450 เมตร พร้อมไหล่ทาง

- 721,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

170 ขุดลอกร่องระบายน้ําคสล.         
ม.15

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

 ร่องระบายน้ํา 0.3x0.3x0.1 
เมตร ยาว 1,000 เมตร

1,100,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

171 ก่อสร้างถนนลาดยาง ม.15 ถึงบ้าน
เขื่อน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

8,546,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

172 ขยายจุดติดตั้งหอกระจายข่าว      
 ม.15

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่างทั่วถึง

ขยายเพิ่ม 5 จุด ยาวรวม 
1,500 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

ส่วนโยธา

173 ก่อสร้างถนนหินคลุก             
สายหนองลาย ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร

- 179,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

174 ก่อสร้างถนนคสล.จากบ้านโคก
พัฒนาถึงบ้านดอนกลอย  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 400 เมตร

- 1,049,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

175 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยโคกรุ่งเรือง
 ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 250 เมตร

- 401,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

176 ก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลัง
ศาลากลางหมู่บ้าน ถึงถนนรพช.  
ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.15 เมตร

- - 88,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

177 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคี
ธรรม  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 150 เมตร

- - 240,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

178 ก่อสร้างถนนคสล. ซอยร่วมใจ    
ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 80 เมตร

- - 128,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

179 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองบุ้ง
 ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

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

- - 222,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

180 ก่อสร้างถนนหินคลุก สายศาลา
กลางบ้าน ถึงบ้านบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร  หนาเฉลี่ย
 0.15 เมตร

- - 107,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

181 ก่อสร้างถนนดิน ม.15 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

165,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

182 ก่อสร้างสะพานคสล. ม.15 ข้าม
ห้วยลําเชียงไกร

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร

- - 900,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

183 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15 เส้น
สระวัดถนนหักน้อย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 500 เมตร

- - 112,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

184 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.15 สาย
บ้านลุงสํานึก - นานายยืน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร  
ยาว 400 เมตร

- - 70,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

185 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.16       
สายหนองประดู่

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 340 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1677613  
      E  0797052  
  สุด N  1077750 
      E  0796591

186 ก่อสร้างถนนคสล.   ม.16       
ซอยบ้านนายโต

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 2.50 เมตร
 ยาว 63  เมตร หนา 0.15 
เมตร

75,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680284  
      E  0797223  
  สุด N  1680339 
      E  0797221

187 ก่อสร้างถนนคสล. ม.16 ซอยบ้าน
นายเติม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 2.50 เมตร 
ยาว 22 เมตร หนา 0.15 
เมตร

25,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1680455  
      E  0797088  
  สุด N  1680459 
      E  0797100

188 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคสล. ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม และ
ยังช่วยในการระบายน้ํา

ท่อลอดเหลี่ยมคสล. ขนาด 
1.50 X 1.50 X เมตร ยาว 6 
เมตร จํานวน 1 ช่อง

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา  N  1676046        
E  0796584

189 ติดตั้งหอกระจายข่าวศาลา
ประชาคม ม.16

เ พื่อสามารถสื่ อสาร ข้อมู ล
ต่าง ๆ เข้าถึงประชาชนหรือ
ผู้คน โดยสะดวกรวดเร็ว

ติดตั้งหอกระจายข่าว ลําโพง
และเครื่องขยาย

100,000 - - สามารถสื่อสารข้อมูล
ต่าง ๆ เข้าถึงประชาชน
หรือผู้คน โดยสะดวก
รวดเร็ว

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

190 ก่อสร้างถนนดิน พร้อมคลองน้ํา
สายทางเข้าหมู่บ้าน  ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนดินกว้าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร  หนาเฉลี่ย 1 เมตร

62,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

191 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม. 16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร  
ยาว 4,450 เมตร

- 1,956,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

192 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,450  เมตร

11,785,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

193 ก่อสร้างถนนลาดยางทางเข้า
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

857,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

194 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.16  บ้านลุง
เฟื่อย- บ้านลุงติ๋ง - นางราตรี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว
 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

929,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

195  จัดทําป้ายชื่อทางเข้าหมู่บ้าน     
ม.16

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้านที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

 ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน  กว้าง 
8 เมตร สูง 5 เมตร

- 100,000 - มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

ส่วนโยธา

196 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยข้างบ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

- 162,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

197 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยนายณรงค์ 
 ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 100 เมตร

- 162,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

198 ก่อสร้างถนนลาดยางหนองประดู่ 
ม.16 ไปบ้านใหม่ไชยณรงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร

- 8,546,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

199 ก่อสร้างถนนหินคลุกขอบสระ
หนองป่อง ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 500 เมตร

- 137,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

200  ก่อสร้างถนนหินคลุก จากหนอง
ประดู่ ม.16  ไปหนองตะกง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย  0.15
 เมตร

- - 661,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

201 ก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้าน 
 ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
 250   เมตร

- - 300,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

202 ก่อสร้างถนนคสล.เส้นบ้าน
อาจารย์ธีระวัฒน์ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร 
ยาว40 เมตร

- - 60,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

203 ก่อสร้างถนนลาดยางจาก ม.16    
ไปโคกบึงปรือ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร

- - 11,393,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

204 ก่อสร้างถนนหินคลุก รอบหนอง
ประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

 ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร 
ยาว 5,000 เมตร

- - 1,771,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

205 ก่อสร้างถนนคสล.  ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว
 2,400  เมตร  หนา 0.15 
เมตร

- - 8,000,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

206 ก่อสร้างถนนคสล. ม.17            
ซอยบ้านดวงใจ

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 52 เมตร  หนา 0.15 เมตร

100,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683800  
      E  0798525  
  สุด N  1683810 
      E  0798484

207 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.17      
สายเอเชีย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

60,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1683903  
     E  0797959   
 สุด N  1683752  
     E  0798073

208 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.17      
สายหลังการไฟฟ้าอําเภอด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

45,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา เริ่ม N  1684518  
     E  0798338   
 สุด N  1684349  
     E  0798356

209 ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 300 เมตร

787,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

210 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.17 เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา ขนาด 
0.30x0.30x0.10  ระยะทาง
 300 เมตร

330,000 - - การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

211 ก่อสร้างถนนคสล. ม.17 หลังการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว
 600 เมตร

- 1,578,000 - ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

212 ก่อสร้างถนนคสล. ม.17  หน้า
บ้านนายสมพงษ์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว
 30 เมตร

- - 62,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

213 ก่อสร้างรางระบายน้ํา ซอยบ้าน
ดวงใจ ม.17

เ พื่อให้มี ท่อระบาย น้ํา ช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา ระยะทาง 250
 เมตร

- - 270,000 การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

214 โครงการซ่อมแซมหอกระจายข่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่
ชํารุดใน  หมู่ 1 - 17

20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

215 โครงการซ่อมแซมถนนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ๋อมแซมถนนที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่ตําบลด่าน
ขุนทด

     ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด     
          ม.1 - 17

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทาง

ส่วนโยธา

216 โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้
ยากไร้

เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตําบลด่านขุนทด (ตามโครงการ
ท้องถื่นไทย เทอดไท้องค์ราขัน 
84 พรรษา)

ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้
ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน
 2 หลัง

30,000 30,000 30,000 ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่
อาศัย

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ที่ ชื่อโครงการ ค่าพิกัด
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

217 โครงการ ก่อสร้ า ง ที่อยู่ อ าศั ย
ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาศ

เพื่อก่อสร้างที่อยู่อาศัยของผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสในเขต
ตําบลด่านขุนทด (ตามโครงการ
ท้องถื่นไทย เทอดไท้องค์ราขัน 
84 พรรษา)

ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทย เทอด
ไท้องค์ราชัน 84 พรรษา 

จํานวน 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 ช่วยเหลือผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่
อาศัย

ส่วนโยธา

60,786,000 32,411,100 72,053,000
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6.3
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 ก่อสร้างถนนหินม.13  ไปถึงตําบล

สระจรเข้
เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
ตําบลสระจรเข้

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร พร้อมบดทับแน่น

80,000      - - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

เริ่ม N  1681915  
      E  0799141 
 สุด N  1680829  
     E  0801975

2 ก่อสร้างถนนหินคลุกสายมาบจาน 
 ม.16 ไปถึงอบต.สระจรเข้

เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
ตําบลสระจรเข้

ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,500 เมตร

850,000     - - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

เริ่ม  N  1680002 
      E  0797235  
 สุด N 1676635   
    E  0797605

3 ก่อสร้างถนนลาดยางสายมาบจาน 
ม.16 ไปถึงอบต.สระจรเข้

เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
ตําบลสระจรเข้

 ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
 ยาว 1,500 เมตร

- 4,352,000  - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

เริ่ม  N  1680002 
      E  0797235  
 สุด N 1676635   
    E  0797605

4 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5 ไปถึงเทศบาลตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
เทศบาลตําบลด่านขุนทด

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 850 เมตร

- 2,096,000  - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

เริ่ม  N  1681620 
     E  0796775  
 สุด  N  1682336 
     E  0797272

5 ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5 ไปถึงบ้านกลาง 
ตําบลบ้านเก่า

 เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
เทศบาลตําบลด่านขุนทด

 ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร 
 ยาว 2,500 เมตร

- - 6,160,000  ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

เริ่ม  N 1681713  
     E  0795915  
 สุด N  1681139  
    E  0793981

ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

ค่าพิกัดผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

 87



เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

ค่าพิกัดผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

6 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหาญ ม.1 
ไปถึง ม.3 ต.หนองบัวตะเกียด

เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
ตําบลหนองบัวตะเกียด

ถนนหินคลุก กว้าง 5  เมตร 
 ยาวรวม  4,545 เมตร  หนา
เฉลี่ย 0.15 เมตร

- 1,998,000  - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.

7 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านจั่นสันติ
สุข ม.16 ไปถึง ม.7 ต.สระจรเข้

เพื่อให้ก่อสร้างถนนเชื่อม
ระหว่างตําบลด่านขุนทด ถึง
ตําบลสระจรเข้

ถนนหินคลุก จํานวน 4 สาย 
  สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว
 285 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว
 250 เมตร หนา 0.15 เมตร
 สายที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว
 150 เมตร หนา 0.15 เมตร
สายที่ 4 กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร หนา 0.15 เมตร

 - 1,998,000   - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมต่อ
ระหว่าง อปท.

ส่วนโยธา / 
อบจ.
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6.4

เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1
เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าเสา
จํานวน 4 ต้น ระยะทาง
200 เมตร

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา  

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 4 จุด

- 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

3 จัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ชุดโคมไฟฟ้า 30 ชุด - 170,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

4 จัดซื้อชุดควบคุมไฟฟ้า ม.2 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ จัดซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าฟรู - - 17,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา

ค่าพิกัด

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 จัดซื้อชุดควบคุมไฟฟ้า ม.2 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

จัดซื้อชุดควบคุมไฟฟ้าฟรู
โต้สวิต,ชุดควบคุมไฟแสง
สว่างจํานวน 3 จุด

- - 17,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ แฟร
ตตํารวจ ม.2

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 4 จุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

6 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 
บ้านลําเชียงไกร จากบ้านเลขที่ 
595/4 ถึงบ้านนายฉันนะ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 5 จุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2  
จากบ้านเลขที่ 595/67 ถึงบ้าน
สรรพสินค้าสยาม

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 3 จุด

- 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2  
ซอยบ้านพักอส. - ดับเพลิง)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 3 จุด

- 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2  
หน้าบ้านนางศวง บัณฑิตย,์หน้า
ร้านสันต์ผักสด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 4 จุด

- - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ร้านสันต์ผักสด จํานวน 4 จุด

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 
จากบ้านเลขที่ 628 ถึง หน้า
หมู่บ้านลําเชียงไกร

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง เพิ่มจุดไฟฟ้าสาธารณะ และ

เพิ่มจุดโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 10 จุด

- - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

11 ขยายเขตประปา ถนนบ้านเก่า -
โรงอัดมันตั้งย่งง้วน - บ้านนายอุทัย
 เยอสูงเนิน  ม.2

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
1,000 เมตร

1,000,000  - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 เพิ่มขนาดท่อประปา ม.2 ระหว่าง
บ้านนางศวง บัณทิตย์ ถึงบ้านนาย
เนียด  คืมขุนทด

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง เพิ่มขนาดท่อประปา
ระยะทาง 50 เมตรและ
ขยายเขตประปาระยะทาง
 50  เมตร

100,000     - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2  
เส้นหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลา ถึงบ้าน
นายสมัย คําเปรอะ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงต่ํา
พร้อมสายดับ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ   
จํานวน 5 จุด

- - 150,000     ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทางรวม 200 เมตร

200,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้า ม.3 บ้านนายแขก 

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า2
ต้นพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

- 50,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
ขยายเขตไฟฟ้า ม.3 บ้านนายแขก 
 นางขวัญเรือน

อย่างทั่วถึง ต้นพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 2 ชุด

อย่างทั่วถึง

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทางรวม 240 เมตร

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทางรวม 500 เมตร

- 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

18 ขยายเขตประปา เส้นหน้า
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข ม.5 
และซอยโรงหนังไก่

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา ระยะทางรวม
 240 เมตร

- - 150,000     ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟ ม.5 ซอย
โรงงานดอกไม้

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟ 
ระยะทางรวม 500 เมตร

- - 200,000     ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

20 ขยายเขตประปา ม.5 จากสนง.
ขนส่ง ถึง บ้านนางสาวธันยพัต

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ขยายประปา ระยะทางรวม 
1,000 เมตร

- - 200,000     ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปัก 150,000     - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ปัก
เสาพาดสายไฟ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 
4 ชุด

150,000     - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

22 โครงการก่อสร้างประปาน้ําดิบ ม. 7 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ก่อสร้างถังประปาขนาด
ความจุ 20,000 ลิตร พร้อม
วางท่อประปา

450,000     - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

23 ขยายเขตประปา ม.7 เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
250 เมตร

- 100,000     - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

24 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา ม.7 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา 
ระยะทาง 800 เมตร

- - 400,000     ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายดับ  
ม.8 จํานวน 2 จุด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 150,000      - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

26 ขยายเขตประปา ม.8 เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง - 100,000     - ประชาชนมีน้ําประปาใช้ ส่วนโยธา26 ขยายเขตประปา ม.8 เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
300 เมตร

- 100,000     - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.8

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

- - 200,000     ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

28 ขยายเขตประปา ม.9 เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
660 เมตร

150,000     - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 12 ต้น 
ระยะทาง 600 เมตร

- 200,000     - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา  
ม.10

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) ระยะทาง
 100 เมตร

150,000 - - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ติดตั้งหม้อไฟฟ้าสาธารณะศาลา
กลางบ้าน ม.11

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ติดตั้งหม้อไฟฟ้า 10,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ติดตั้ง
สายดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 

150,000 - - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
 ม.12

ไฟฟ้าสาธารณะ ระยะทาง 
300 เมตร

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
 ม.13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า ติดตั้ง
สายดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 3 ชุด

250,000 - - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพิ่ม
จุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

เพิ่มจุดติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
 จํานวน 2 จุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยข้าง
ศาลากลางบ้าน ม.15

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า 
ระยะทาง 150 เมตร

100,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

36 ขยายเขตประปา ม.16 เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 200,000     - - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
บ้านลุงจ้อน - ป้าจันทร์  ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จํานวน
 2 ต้น  พร้อมโคมไฟฟ้า
สาธารณะ 1 ชุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ         
ซอยลุงชวน  ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จํานวน
 2 ต้น พร้อม  พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  1 ชุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

ซอยลุงชวน  ม.16 ไฟฟ้าสาธารณะ  1 ชุด

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ         
ซอยลุงพร  ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า จํานวน
 2 ต้น พร้อม  พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  1 ชุด

- 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ปักเสาพาดสายไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

- - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้า
บ้านนายสมพงษ์  ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 300 เมตร

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะทางเข้า
บ้านเฉลิม (หมู่บ้านดวงใจ)  ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 150 เมตร พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 
3 ชุด

150,000 - - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสายดับ 
และติดตั้งโคมไฟฟ้า  ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 700 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

- 150,000 - ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

44 ขยายเขตประปาทางเข้าบ้าน
นายสมพงษ์ ม.17

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
300 เมตร

- 100,000 - ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

45 ขยายเขตประปาทางเข้าบ้าน เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง - - 100,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช้ ส่วนโยธา45 ขยายเขตประปาทางเข้าบ้าน
ดวงใจ  ม.17

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตประปา ระยะทาง 
150 เมตร

- - 100,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

46 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   บ้าน
สลักจิต  ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 100 เมตร พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

- - 150,000 ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด เพื่อขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะภายในตําบล

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในตําบลด่านขุนทด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาชนมีกระแสไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ค่าพิกัดที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

48 อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด เพื่อขยายเขต
ประปาภายในตําบลด่านขุนทด

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปาภายในตําบล
ด่านขุนทด

400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

49 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
   ม.1 - 17

เพื่อให้ประชาชนมีแสงสว่าง
พอเพียงสําหรับ   การเดินทาง
ในเวลากลางคืน

 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ      
 ม.1 - 17

170,000 170,000 170,000 ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการเดินทาง
เวลากลางคืน

ส่วนโยธา

50 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อความสะดวกปลอดภัยใน
การเดินทางกลางคืนของ
ประชาชน

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่
ชํารุด หมู่ 1 - 17

100,000 100,000 100,000 มีแสงสว่างเพียงพอ
สร้างความปลอดภัยใน
เวลากลางคืน

ส่วนโยธา

6,080,000 3,290,000 3,687,000
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7.1

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ      
(วันลอยกระทง  วันสงกรานต์  งดเหล้า
เข้าพรรษา อาฬาหบูชา สืบสาน
ตํานานด่านขุนทด ฯลฯ)

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด ง า น
ประเพณีต่าง ๆ

    จัดงานประเพณีต่าง ๆ 500,000 500,000 500,000 มีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ

ส่วนการศึกษา

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน

จัดทําโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ 
เด็ก และเยาวชนได้ไปปฏิบัติ
ธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา

    จัดงานประเพณีต่าง ๆ 30,000 30,000 30,000 ผู้ เ ข้ า รับการ ฝึ กอบรม มี
คุณธรรม จริยธรรม

ส่วนการศึกษา

530,000     530,000     530,000     

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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7.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทดต้านภัยยาเสพติด

1.เพื่อส่งเสริมประชาชนและ
เยาวชนให้ได้ออกกําลังกาย  2.
เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน
มี ก า ร ใ ช้ เ ว ล า ว่ า ง ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์

 จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1 ครั้ง 200,000 200,000 200,000 เ กิ ด ค ว า ม ส า มั ค คี แ ล ะ
สามารถป้องกันปัญหายา
เสพติด ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์

ส่วนการศึกษา

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับอําเภอ  จังหวัด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดส่งนักกีฬาเฃ้าร่วมการแข่งขัน
ในระดับต่าง ๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1

 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 นั ก กี ฬ า ไ ด้ รั บ โ อ ก า ส
ประสบการณ์ที่ ดีและเป็น
การเพิ่มศักยภาพทางด้าน
กีฬาให้มีมาตรฐาน

ส่วนการศึกษา

3 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อให้ชาวบ้านภายในหมู่บ้าน
มี เ ค รื่ อ ง อ อ ก กํ า ลั ง ก า ย
เสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรงมีจิตใจแจ่มใสและเป็น
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

หมู่ที่ 1 - 17 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง  จิตใจแจ่มใส และ
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

ส่วนการศึกษา

1.เ ด็กและเยาวชนหันมา
ออกกําลังกายเพิ่มขึ้น

2.ช่วยลดปัญหาสังคม เช่น
ยาเสพติด และการมั่วสุม
ของกลุ่มวัยรุ่น

2,100,000 2,100,000 2,100,000

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

170,000 170,000 170,000 ส่วนการศึกษา

ที่ ชื่อโครงการ

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แก่
หมู่บ้าน

เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หมู่ 1 - 17
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8.1

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
คสล. 2 ชั้น

เ พื่ อ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม
ภายในตําบล หรือการจัด
ประชุมต่างๆ

อาคารอเนกประสงค์ จํานวน  
1 หลัง

8,000,000 - - 1.มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้มาติดต่องาน  
2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา

2 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงาน เพื่อเป็นที่ทําการของอบต.ด่าน
ขุนทดในการให้บริการแก่
ประชาชน ให้มาติดต่องานด้วย
ความสะดวก และเสริมศักยภาพ
ของอบต.โดยมุ่งเน้นความมั่นคง

 อาคารสํานักงานคสล.2 ชั้น 15,000,000 - - 1.มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้มาติดต่องาน  
2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา

3 โครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อดําเนินการจัดทําโครงการ
ปกป้องสถาบันของชาติตาม
หนัง สือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/ว
1224 ลงวันที่ 22 เมษายน
2552

หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 17 
หมู่บ้าน

30,000 30,000 30,000 ป ร ะ ช า ช น เ ข้ า ใ จ แ ล ะ
ตระหนักถึงภารกิจหลักใน
ก า ร ธํ า ร ง รั ก ษ า ไ ว้ ซึ่ ง
สถาบันพระมหากษัต ริ ย์
โ ด ย ช่ ว ย กั น ต ร ว จ ส อ บ
ช่วยกันปกป้องและกําจัด
สื่อและบุคคลที่มีพฤติกรรม
เป็นอันตราย

สํานักปลัด

4 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคม ม.3 เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ภายใน
หมู่บ้าน หรือการจัดประชุมต่างๆ

ศาลาประชาคม ขนาดกว้าง    
เมตร ยาว      เมตร

200,000 - - ส่วนโยธา

8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ที่ ชื่อโครงการ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรเพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

5 โครงการจัดซื้อที่ดิน ม.17 เพื่อใช้เป็นสถานที่ดําเนินการ
ก่อสร้างศาลากลางบ้านหมู่ 17  
ใช้ในการจัดกิจกรรมหรือประชุม
ต่างๆ

เนื้อที่ 70 ตารางวา 200,000 - - 1.มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้มาติดต่องาน  
2.การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส่วนโยธา

6 โครงการจัดการเลือกตั้ง เ พื่ อ เ ป็ น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใ น ก า ร
เ ลื อ ก ตั้ ง ซ่ อ ม ส ม า ชิ ก ส ภ า
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิก อบต. ในหมู่บ้านที่
ข ย า ย เ ข ต  มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือหมดวาระ

700,000 700,000 700,000 สามารถจัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิกอบต.ใน
หมู่บ้าน ที่มีการเปลี่ยนแปลง

สํานักปลัด

7 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

วัสดุคอมพิวเตอร์ 20,000 20,000 20,000 บุคลากรมีเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็ว

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 10,000 10,000 10,000 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

9 โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่อง
รับส่งวิทยุสื่อสาร

เพื่อจัดซื้อแบตเตอร์รี่เครื่องรับส่ง
วิทยุสื่อสาร ระบบ VHF มือถือ

แบตเตอร์รี่วิทยุสื่อสาร ขนาด
กําลังส่ง 5 วัตต์ 40 เครื่อง

60,000 60,000 60,000 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

10 โครงการจัดซื้อเต้นท,์โต๊ะ ม.2 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

เต้นท์ จํานวน 1 หลัง โต๊ะกลม
 10 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว

70,000  -  - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

11 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง ม.16 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 30,000  -  - การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

12 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของอบต.ด่านขุนทด
ให้บุคคลภายนอกทราบ

สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การ
ทํางานของอบต. ไตรมาสละ 

1,000 ฉบับ

40,000 40,000 40,000 ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
การทํางานและมีส่วนร่วมใน
การติดตามการทํางานของ
อบต.

สํานักปลัด

13 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว รวดเร็ว
 และมีเครื่องมีอเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000 30,000 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

14 โครงการประชาสัมพันธ์งานจัดเก็บ
รายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าใจและมาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

      จํานวนผู้มาชําระภาษี    
ร้อยละ 85

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความเข้าใจการ
ยื่นชําระภาษีและมาชําระ
ตามกําหนด

ส่วนการคลัง

15 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ             
(12 สิงหาคม 2555)

เพื่อเฉลิมพระเกียรตสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่ อง ใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
และเพื่อแสดงออกถึ งความ
จงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

   อําเภอด่านขุนทด 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วนได้แสดงออก
ถึ งค วามจง รัก ภัก ดีและ
ความสํานึ ก ในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

สํานักปลัด

16 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติ
พ ระบ าทสม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว
(5  ธันวาคม 2555)

เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เ นื่ อ ง ในว โรก าส เ ฉ ลิ มพระ
ช น มพ ร ร ษ า  แ ล ะ เ พื่ อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
โดยร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ

  อําเภอด่านขุนทด 10,000 10,000 10,000 ทุกภาคส่วนได้แสดงออก
ถึงความจงรักภักดี และ
ความสํานึ ก ในพระมหา
ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
เจ้าอยู่หัวฯ

สํานักปลัด

17 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ที่จําเป็น
ในห้องพยาบาล

เครื่องวัดความดันโลหิต,เครื่อง
ชั่งน้ําหนัก,เตียง,อุปกรณ์ทํา
แผล,ยาสามัญประจําบ้าน

150,000 150,000 150,000 การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

18 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร เป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว

วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,000 6,000 6,000 บุคลากรมีเครื่องมือที่ทันสมัย
ในการปฏิบัติงานด้วยความ
รวดเร็ว

ส่วนการศึกษา

19 ก่อสร้างรั้วลวดหนามบริเวณด้านหลังที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด

ป รั บ ป รุ ง ภู มิ ทั ศ น์ บ ริ เ ว ณ
ด้านหลังอบต. และกั้นอาณา
เขต

ก่อสร้างรั้วลวดหนาม ยาว 370
 เมตร รายละเอียดตามแบบ
อบต.ด่านขุนทด

100,000 - - มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม  และกั้น
อาณาเขต

ส่วนโยธา      
พิกัด N 1681074 
     E 0796824

20 ถมดินบริเวณสระน้ําที่ทําการอบต.ด่าน
ขุนทด

ถมดินบริเวณสระน้ํา เพื่อ
รองรับการก่อสร้างสํานักงาน

ถมดินสระน้ํา กว้าง 55 เมตร 
ยาว 55 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.30 
เมตร

500,000 - - ถมสระน้ําที่ดินเรียบเสมอกับ
ที่ดินบริเวณรอบๆ

ส่วนโยธา

25,216,000 1,116,000 1,116,000

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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8.2
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1.เพื่อให้หน่วยงานมีการรับส่ง
ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและค้น
ข้อมูลจากภายนอกได้สะดวก

2.เพื่อพัฒนาศํกยภาพในการ
ติดต่อสื่อสารหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตกับ
ประชาชน

1.เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตกับ
ประชาชนในพื้นที่ในการสืบค้น
ข้อมูลต่าง ๆ

1.ประชาชนสามารถค้นหา
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยได้
จากอินเตอร์เน็ต

2.เป็นศูนย์กลางการค้นคว้า
ข้อมูลให้กับเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา

2.เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษามีแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลเพิ่มเติม พัฒนา
ประสิทธิภาพในการเรียน

3 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

แผนที่ภาษี 100,000 100,000 100,000 มีข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน

ส่วนการคลัง

130,000 130,000 130,000

2 -จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต สํานักปลัด-จุดให้บริการอินเตอร์เน็ต ณ ที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด จํานวน

 1 แห่ง

-

ที่

โครงการติดตั้งและบริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL และค่าเช่าพื้นที่ทํา
โฮมเพจ

สํานักปลัด30,00030,000 มีการรับส่งข้อมูลที่ทันสมัย
ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย ง า น กั บ
หน่ วยงานภายนอก โดย
ประหยัดค่าใช้จ่าย และ
ให้บริการกับประชาชน

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตราย
เดือนสําหรับส่วนราชการและ
ค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจแบบ

รายปี

30,0001

งบประมาณและที่มา
นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

ผลที่คาดว่าจะได้รับชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

100,000 100,000 100,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น
สามารถนํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้

สํานักปลัด

2 โครงการให้ทุนการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทแก่  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

พัฒนาความรู้ทางการศึกษา
ให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถ
นําความรู้มาใช้ในการพัฒนา
องค์กรและท้องถิ่น

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาโทและ

ปริญญาตรี

400,000 400,000 400,000 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ มีความรู้มาก
ขึ้นและสามารถนําความรู้
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่ ไ ด้ ม า
พัฒนาท้องถิ่น

สํานักปลัด

1.เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 10 ในการพัฒนาคุณภาพ
คน

2. เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่วมอบรมได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน
และกันสร้างความสัมพันธ์ที่ ดี
ต่อกัน

3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
พนักงานฯ สามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่
ไ ด้ ม า พั ฒ น า ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ป รั บ
กระบวนการทํางานพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

400,000 สํานักปลัด400,000 400,000

ที่ ชื่อโครงการ

โครงการจัดฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดู
งานของบุคลการ อบต.ด่านขุนทด

ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่มา

วัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานสาร
บรรณและการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แก่พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านงาน
สารบรรณและการใช้
คอมพิวเตอร์ในสํานักงานให้แก่
พนักงานส่วนตําบล

สามารถปฏิบัติงานด้านธุรการ
และการใช้คอมพิวเตอร์ ใน

สํานักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

30,000 30,000 30,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ค ว า ม รู้ เ พิ่ ม ม า ก ขึ้ น
สามารถนํามาพัฒนาการ
ปฏิบัติงานได้

สํานักปลัด

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จัดทําโครงการเพื่อให้พนักงาน
ส่วนตําบลได้ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
นํามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และดําเนินชีวิตประจําวัน

30,000 30,000 30,000 ผู้ เ ข้ า รับการ ฝึ กอบรม มี
คุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้แก่ผู้บริการ สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
 พนักงานส่วนตําบล เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

มีความเข้าใจและพัฒนา
ทักษะด้านภาษาเพื่อรองรับ
การสู่ประชาคมอาเซียน

50,000 50,000 50,000 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้และเข้าใจด้านภาษา
มากขึ้น

ส่วนการศึกษา

1,010,000 1,010,000 1,010,000

1,010,000 1,010,000 1,010,000

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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8.4 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
1 โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และตําบล
เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับตําบล
ร่วมหาแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่น

  แกนนําหมู่บ้าน หมู่ 1 -17 20,000 20,000 20,000 แกนนําหมู่บ้านได้รับความรู้
แนวทางและประสบการณ์
พัฒนาท้องถิ่น

สํานักปลัด

2 โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพการ
ให้บริการของ อบต.ด่านขุนทด

เพื่อประเมินหาความพึงพอใจ
ของประชาชนผู้มาใชบริการ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น แ ต่ ล ะ ส่ ว น
ภายในอบต.ด่านขุนทด

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

20,000 20,000 20,000 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการแก่
ประชาที่อยู่ในพื้นที่อบต.
ด่านขุนทด

สํานักปลัด

40,000 40,000 40,000

9.1

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ม.4 
บริเวณสี่แยกภายในหมู่บ้าน

เพื่อติดตั้งในเขตหมู่บ้านสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 100,000 - - ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนโยธา

2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด (ติดตั้งกล้อง CCTV )

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ป้องกันอาชญากรรม

ติดตั้งกล้อง CCTV 990,000 - - ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
และภัยต่าง ๆ

ส่วนโยธา

1,090,000 0 0

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอุ่นใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ที่ ชื่อโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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9.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
ตั้งจุดบริการ 2 ครั้ง

     ▪ เทศกาลวันปีใหม่

     ▪ เทศกาลวันสงกรานต์

 - เพื่อให้มีกําลังอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติงานเพียงพอทั้งตําบล

 -การปฏิบัติงานของ (อปพร)
 ตําบลด่านขุนทดมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 - ทบทวนความรู้ให้กับอปพร.ที่
เคยผ่านการฝึกอบรม

  - เพื่อจัดซื้อชุดเครื่องแบบ
ให้แก่อปพร.

3 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.

เพื่อจัดหาวัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ในการปฏิบัติงานของ อปพร.

จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับงาน
ป้องกันฯ

30,000 30,000 30,000 บุคลาการด้านงานป้องกันมี
อุปกรณ์เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ

สํานักปลัด

4 โครงการสายด่วน EMS1669 เพื่อให้บริการประชาชนกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน เช่นประสบอุบัติเหตุ ,
เจ็บป่วยและไม่มีรถไปโรงพยาบาล

ประชาชนในเขตพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียงได้รับการ

ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

- - - อํานวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน

สํานักปลัด

280,000 280,000 280,000

1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางการจราจรในช่วงเทศกาล

เพื่อตั้งจุดตรวจ ป้องกันและช่วย
ลดอุบัติเหตุการจราจรในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ

50,000 สํานักปลัด

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สถิติอุบัติเหตุการจราจรใน
พื้นที่ลดลง

200,000

50,000

2  จัดฝึกอบรม และจัดซื้อชุด
เครืองแบบ อปพร. จํานวน 

120 ชุด

200,000 200,000 สํานักปลัด

 -มีอาสาสมัครฯ เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานป้องกันภัยฯ

โครงการฝึกอบรม และทบทวนความรู้
ให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

50,000
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10.1

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

1 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ ปลูกป่าชุมชน
อนุรักษ์ป่า เพื่อสร้างความร่ม
รื่นและช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อน

     จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้     
 จํานวน 1 ครั้ง

10,000 10,000 10,000 ส ร้ า งค ว าม ร่ ม รื่ น ใ ห้ แ ก่
หมู่บ้าน และสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชน

 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ

1. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงบํารุงดิน 
2. ฟื้นฟูดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดิน
เสื่อมโทรม

ปลูกหญ้าแฝกพื้นที่ลาดชันรอบ
ขอบสระ

25,000  -  - 1.พื้นดินบริเวณรอบสระมี
ค ว า ม อุ ด ม ส ม บู ร ณ์
2.หญ้าแฝกยังช่วยยึดติด
ดินรอบ ๆ ขอบสระไม่ให้
เกิดการพังทลาย

 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

35,000 10,000 10,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 110



 

10.2

เป้าหมายโครงการ
(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)

 -เพื่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บ
ขยะที่บริจาคที่ประชาชนและ
เยาวชนในหมู่บ้านนําไปทิ้ง แต่
เป็นสิ่งมีค่าอยู่

 - เสริมสร้างนิสัยให้รู้จักคุณค่า
ของขยะ และสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ดีขึ้น

2 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับชาวบ้าน 
(หมู่ 2 และหมู่17)

จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้าน

 ถังขยะแบบมีฝาปิด 100 ใบ 50,000 - - ประชาชนมีสุขนิสัยที่ดีใน
การทิ้งขยะ  ทําให้เกิดความ
สะอาด

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

3 โครงการก่อสร้างสถานที่จัดเก็บขยะ
บริจาค ของหมู่บ้าน ม.12

เพื่อสร้างสถานที่ในการจัดเก็บ
ขยะที่บริจาคที่ประชาชนและ
เยาวชนในหมู่บ้านนําไปทิ้ง แต่
เป็นสิ่งมีค่าอยู่

      สถานที่จัดเก็บขยะ   
จํานวน 1 แห่ง

60,000 - - สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านดี
ขึ้น และปริมาณขยะลดลง

ส่วนโยธา

4 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะ เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะใน
ชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน 
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการขยะ

ประชาชน หมู่ 1 -17 50,000 - - ลดปริมาณขยะในพื้นที่จาก
การที่ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนนําไปจัดการทํา
ประเภท

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

5 ก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะรีไซเคิล
ม.7

เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะใน
ชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน 
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการขยะ

ประชาชน หมู่ 7 430,000 - - ลดปริมาณขยะในพื้นที่จา
การที่ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนนําไปจัดการทํา
ประเภท

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านดีขึ้น
 และปริมาณขยะลดลง

1 โครงการธนาคารขยะ

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

ที่ ชื่อโครงการ

โรงเรียน และชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

25,00025,000 25,000
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เป้าหมายโครงการ

(ผลผลิตของโครงการ) 2556(บาท) 2557(บาท) 2558(บาท)
6 โครงการชุมชนรวมพลังเ ฝ้าระวัง

สิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะใน
ชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน 
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการขยะ

ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

20,000 - - ลดปริมาณขยะในพื้นที่จา
การที่ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนนําไปจัดการทํา
ประเภท

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

7 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน

เพื่อสร้างเครือข่ายลดขยะใน
ชุมชนโดยเริ่มจากกลุ่มเยาวชน 
และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการจัดการขยะ

ชุมชนในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

30,000 - - ลดปริมาณขยะในพื้นที่จา
การที่ประชาชนมีการคัดแยก
ขยะก่อนนําไปจัดการทํา
ประเภท

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

8 โครงการวัดสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม

วัดในเขตพื้นที่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด

40,000 - - ประชาชนเห็นคุณค่าของ
สิ่งแวดล้อมและร่วมทํา
กิจกรรมเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

9 โครงการศึกษา ดูงานอาสาสมัคร
พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

1. เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม                       2.
 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีจิตสํานึก
ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้เข้าร่วมโครงการ    คน 100,000 - - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม
 และมีจิตสํานึก

ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 66  

การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนท่ี 1    
  ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ. 2548    ซึ่ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน     อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานข้ึน     เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร    และแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือ
เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 
ข้ันตอนท่ี  2 

  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล    เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่า
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่       และ
ผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่ ท้ังนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบ
ในระหว่างการดําเนนิกิจกรรมตามโครงกาแต่ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึน
จริง เม่ือดําเนินโครงการแล้งเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้
 
ข้ันตอนท่ี 3 

  การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล    คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ     ท้ังนี้ควรกําหนดห้วงเวลา   ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ   
1   ครั้ง    และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1   ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อ
สภาท้องถ่ิน   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน    จากนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลจะ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ี 

 

 

 



  

  

ภาคผนวกภาคผนวก  



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
เรื่อง  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
*********************************** 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๕๘)  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด แล้ว
นั้น  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๓ ข้อ ๑๗ ,๑๘  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด จึง
ขอประกาศใช้แผนพัฒนา  สามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตําบล
ด่านขุนทด ต่อไป 

ประชาชนหรือผู้ท่ีสนใจขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร        
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ในวันเวลาราชการ ช่วงพักเท่ียง รวมท้ังวันเสาร์เต็มวันและ
ทางเว็บไซต ์ www.dankhuntod.go.th  

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๘   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

     

          (นายเส่ง   ชั้วสุวรรณ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
 
 

 

 
(ลงชื�อ) 


