


คำนำ 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี  ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เร่ือง  
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้
กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น   โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
ของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  อำเภอ  และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทด  คณะผู้บริหารและผู้จัดทำแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทำแผนฯ   เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทำ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี      ให้สามารถพร้อมท่ีจะนำไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสาน
แผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะให้
เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 256๕) ท้ังส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ประชาชน ตลอดจน
พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 

 
 

       องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                     

     หน้า                   

   
ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานของอปท.  ๑ – ๘ 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                     

๙– ๒๘                           
 

ส่วนท่ี  ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การพัฒนา ๒๙ – ๓๑ 
ส่วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล                                                   ๓๑๐ - ๓๑๑ 
ภาคผนวก  
 

 

 

 

                                         
 
   
 
                       
                                             
                                                                             
                                            
                               
                              
 
                                  
  
              
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนที่ ส่วนที่ ๑๑  
  
  
  
  
  
  
  



๑ 

 

 

ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

๑. ด้านกายภาพ 
๑.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
      ประวตัิความเป็นมา 

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วน
ตำบลเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ 
เรียกร้องหนี้ต่างๆ และเจ้าหน้าท่ีของสภาตำบลด่านขุนทด ไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตตำบล ตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องท่ี 
ยกเว้นส่วนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยู่ในตำบลนั้น กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วน
ตำบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องร่วมกันวินิจฉัย 

 
                หมู่บ้านในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีทั้งหมด ๑๗ หมู่บ้าน ดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที ่
บ้านหาญ 
บ้านหัวบงึ 
บ้านจั่น 
บ้านโคกรักษ์ 
บ้านใหม่เจรญิสขุ 
บ้านถนนหักน้อย 
บ้านดอนกลอย 
บ้านด่านขุนทด 
บ้านเมืองหาญ 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ 
บ้านหนองโสน 
บ้านโคกพัฒนา 
บ้านใหม่ไทยเจริญ 
บ้านโพธิ์ทองพัฒนา 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา 
บ้านจั่นสันติสุข 
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา 

 

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

 

 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   ตั้งอยู่บนท่ีราบสูง
โคราช   อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสีมา–
ขามทะเลสอ – ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีติดต่อกับ 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลบ้าน
เก่า  ตำบลพันชนะ    ตำบลหนองบัวตะเกียด  ตำบลหนองบัวละคร  ตำบลสระจรเข้  ตำบลตะเคียน    
 
 
 
 



๒ 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะอากาศในเขตพ้ืนท่ีตำบลดา่นขุนทด สามารถแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี ้

          1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม ฝนตกชุกตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
จนถึงกลางเดือนมิถุนายน หลังจากนั้นไปจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมฝนจะลดน้อยลงมากบางวันอาจไม่มีฝนตกเลย เรียก
ระยะนี้ว่า ระยะฝนทิ้งช่วง  สำหรบัในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกอีกคร้ังหนึ่ง  
          2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดอืนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศเย็นและแห้ง ความกดอากาศ
สูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมตลอดฤดู อุณหภูมิจะลดต่ำลงทำให้มีอากาศหนาวเย็นโดยท่ัวไปขึ้นอยู่กับกำลังและ
ขนาดของมวลอากาศเย็นนั้น  
          3. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้มีอากาศร้อนโดยท่ัวไป บางวันมี
อากาศร้อนจัด สามารถวัดอุณหภูมิไดสู้งถึง 40 องศาเซลเซียส  

 
๑.๔ ลักษณะของดิน 

สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ำเก็บความชื้นได้น้อย มี
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

 



๓ 

 

 

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 
๒.๑  เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร   การปกครอง แบ่งเขตการ
ปกครองท้ังหมดออกเป็น 17 หมู่บ้าน ประชาชนเล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข  โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และสมาชิกอบต. ท่ีได้รับเลือกตั้งมา
จากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซ่ึงมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น  
           -   หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดเต็มท้ังหมู่บ้าน 
               จำนวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 3,4,6,7,10,15,16 

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

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

๒.๒  การเลือกต้ัง 
หน่วยการเลือกตั้งขององค์การบรหิารส่วนตำบลด่านขุนทด แบ่งออกเป็น ๑๕ หน่วยเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธ์ิ

เลือกตั้งท้ังหมด ๗,๑๑๐ คน (ข้อมูลเม่ือวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗)  
 

๓. ประชากร 
๓.๑ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร(ข้อมูลสำนักงานทะเบียนอำเภอด่านขุนทด ณ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๒) 

หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

บ้านหาญ  หมู่ท่ี ๑ 76 70 146 
บ้านหัวบึง หมู่ท่ี ๒ 259 277 536 
บ้านจ่ัน  หมู่ท่ี ๓ 548 543 1,091 
บ้านโคกรักษ์ หมู่ท่ี ๔ 693 752 1,445 
บ้านใหม่เจรญิสุข หมู่ท่ี ๕ 586 666 1,252 
บ้านถนนหักน้อย หมู่ท่ี ๖ 462 499 961 
บ้านดอนกลอย หมู่ท่ี ๗ 244 280 524 
บ้านด่านขุนทด หมู่ท่ี ๘ 7 3 10 
บ้านเมืองหาญ หมู่ท่ี ๙ 31 20 51 
บ้านใหม่ไชยณรงค์ หมู่ท่ี ๑0 128 115 243 
บ้านหนองโสน หมู่ท่ี ๑๑ 127 139 266 
บ้านโคกพัฒนา หมู่ท่ี ๑๒ 116 122 238 
บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ท่ี ๑๓ 181 193 374 
บ้านโพธ์ิทองพัฒนา หมู่ท่ี ๑๔ 170 193 363 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา หมู่ท่ี ๑๕ 315 332 674 
บ้านจ่ันสันตสุิข หมู่ท่ี ๑๖  357 400 757 
บ้านสร้างสรรค์พัฒนา หมู่ท่ี ๑๗ 106 140 246 

รวม 4,406 4,744 9,150 



๔ 

 

 

หมู่บ้าน 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๕๗) 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๕๘) 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๕๙) 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๖๐) 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๖๑) 

จำนวนประชากร
(พ.ศ.๒๕๖๒) 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

บ้านหาญ  ม. ๑ 75 79 70 71 70 71 74 71 70 70 76 70 

บ้านหัวบึง ม. ๒ 276 303 275 310 266 292 258 285 265 281 259 277 

บ้านจั่น  ม.๓ 544 545 548 544 557 547 547 543 547 542 548 543 

บ้านโคกรักษ ์ ม. ๔ 706 760 698 756 699 751 695 752 692 748 693 752 

บ้านใหม่เจริญสุข  ม.๕ 552 630 557 629 562 634 582 652 589 651 586 666 

บ้านถนนหักนอ้ย  ม.๖ 463 490 470 493 467 501 473 498 472 501 462 499 

บ้านดอนกลอย  ม.๗ 243 277 241 273 243 273 244 277 245 278 244 280 

บ้านด่านขุนทด  ม. ๘ 10 6 11 6 12 6 9 3 7 3 7 3 

บ้านเมืองหาญ  ม. ๙ 43 18 41 17 39 17 38 19 37 19 31 20 

บ้านใหม่ไชยณรงค์ ม. ๑0 128 120 130 118 128 119 126 120 129 116 128 115 

บ้านหนองโสน  ม. ๑๑ 132 137 131 142 139 145 135 142 133 141 127 139 

บ้านโคกพัฒนา ม. ๑๒ 110 119 111 114 109 115 108 116 112 118 116 122 

บ้านใหม่ไทยเจริญ ม. ๑๓ 184 186 183 184 182 183 181 182 183 184 181 193 

บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ม.๑๔ 185 206 180 197 177 197 173 197 174 198 170 193 

บ้านถนนหักนอ้ยพัฒนา ม. ๑๕ 304 325 304 324 303 324 310 336 312 340 315 332 

บ้านจั่นสันติสุข ม. ๑๖ 356 366 354 370 347 368 353 385 352 391 357 400 

บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  ม. ๑๗ 98 140 104 138 113 132 108 139 108 136 106 140 



๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3,2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร   

 

 

 

 
 
 
 

(ข้อมลู ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 25๖๒) 
 
๔. สภาพทางสังคม 
 ๔.๑ การศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขนุทด มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ ศูนย์ ดังน

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหาญ  มี   135    ครัวเรือน นายอรุณ เหิมขุนทด 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวบึง ม ี 484 ครัวเรือน นางเตือนใจ  เดชขุนทด 
หมู่ที่ 3 บ้านจั่น  ม ี 331   ครัวเรือน นายพยุง  นาคนา 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกรักษ์ ม ี 544  ครัวเรือน นายเที่ยง  ภูมิโคกรักษ์ 
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข ม ี 528  ครัวเรือน นายรุ่ง  เฟียดขุนทด 
หมู่ที่ 6 บ้านถนนหักน้อย ม ี    ๔22 ครัวเรือน นายศิริชัย  เหิมขุนทด 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอย  มี 163 ครัวเรือน นายสมคิด  ชอบสะอาด 
หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด  ม ี 9  ครัวเรือน นายใกล้รุ่ง  แต่งสันเทียะ 
หมู่ที่ 9 บ้านเมืองหาญ  ม ี 15 ครัวเรือน นายทวัฒชัย  ดีขุนทด 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ ม ี 88 ครัวเรือน นางบังอร  สามขุนทด 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน  ม ี 119  ครัวเรือน นายประวิทย์  เชษฐ์ขุนทด 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา ม ี 126 ครัวเรือน นายทับทิม  เอี่ยมคงบุญมี 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ ม ี 178  ครัวเรือน นายบุญธรรม  เหิบขุนทด 
หมู่ที่ 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม ี 18๒ ครัวเรือน นายแถว  แก่นจันทกึ 
หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข  ม ี 249  ครัวเรือน นายแฉล้ม  คอกขุนทด 
หมู่ที่ 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  ม ี 1๑8 ครัวเรือน นายไพฑูรย์  ภูมิโคกรักษ์ 

ประชากร ชาย (คน) หญิง (คน) 
เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) 867 855 
ประชากร (อายุ 18-60 ปี) 3,000 3,155 
ผู้สูงอายุ (อายุมากว่า 60 ปี) 770 962 
                รวม 4,637 4,972 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนนักเรียน 

๑.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 30 

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) 24 

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 28 



๖ 

 

 

พ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด  มีโรงเรยีนในเขตพ้ืนท่ี จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย 
  1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน   ๕ แห่ง ดังนี้ 

- โรงเรียนบ้านใหม่เจรญิสุข 
- โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 
- โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 
- โรงเรียนคมพิสิฐวิทยาคม 
- โรงเรียนบ้านใหม่ไชยณรงค ์

๒. โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  1 แห่ง คือ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 
๓. โรงเรียนอาชีวศึกษา    จำนวน  1 แห่ง คือ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปรสุิทโธ 
๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จำนวน 1 แห่ง คือ กศน.ตำบลด่านขุนทด 
 

๔.๒  สาธารณสุข 
         มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดา่นขุนทด   จำนวน ๑ แห่ง  

พบประชาชนท่ีติดโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลด่านขุนทด จำนวน 38 ราย (1 มกราคม – 7 มิถุนายน 2562) 
องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด มีแนวทางการป้องกันโรคระบาด โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่
ประชาชน โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน  และ
สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรคระบาด 

 
๔.๓  อาชญากรรม 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มีการเกิดเหตุอาชญากรรมบ้าง   ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลด่านขุนทดได้มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเส่ียงและติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบและกระจกโค้งบริเวณทางแยกทางโค้ง  รวมท้ังได้ตั้งจุดตรวจ      จุดบริการ ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลาย
วันเพ่ืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจำ คือ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะ
ในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ     เป็นปัญหาท่ีชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือ การแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิด
เหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความ
รุนแรง 
 
๔.๔  ยาเสพติด 
          ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ี    พบว่ามีผู้ท่ีติดยาเสพติดเพียงเล็กน้อย  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุน
ทดร่วมกับหน่วยงานราชการอ่ืน ผู้นำชุมชน  และประชาชน มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  เช่น  
การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส   การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าท่ีก็ให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องดำเนินการ  
 
๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทดไดด้ำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้ 

๑. จ่ายเบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดเูดก็แรกเกิด 
๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
๔. มีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้  มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไรท่ี้พ่ึง    
๕.  สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี โดยการอบรมให้ความรู ้

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 
  องค์การบริหารส่วนตำบลดา่นขุนทด มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ 



๗ 

 

 

  -   ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย  ได้แก่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ 
 -   ถนนทางหลวงจังหวัด  2  สาย ได้แก่  ถนนสายด่านขนุทด - หนองสรวง   และถนนสาย

ด่านขุนทด - บำเหน็จณรงค ์
-   ถนน รพช. ได้แก่  ถนนสายถนนหักน้อย - ประคำ 
-   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
-   ถนนลูกรังและถนนหินคลุกติดต่อกัน เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

 การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารประจำทางว่ิงผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย-กรุงเทพฯ,  ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ,  
หนองบัวลำภู-กรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีรถประจำทางว่ิงระหว่างด่านขุนทด – นครราชสีมา 
 
๕.๒  การไฟฟ้า 
 ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านและมีการตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

๕.๓  การประปา 
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีประปาส่วนภูมิภาคใช้ทุกหมู่บ้าน และบ้านใหม่ไชยณรงค์ใช้

ระบบน้ำประปาผิวดินและน้ำบาดาล 

๕.๔  โทรศัพท์ 
          มีโทรศัพท์สาธารณะในเขตพ้ืนท่ี แต่ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี    

๕.๕  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ ์
        ท่ีทำการไปรษณยี์ 1 แห่ง  สำนักงานขนส่งเอกชน จำนวน 2 แห่ง  

๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทำไร ่ ทำนา ปลูกผักสวนครัว ผลผลิตทางด้าน
การเกษตรตำบลด่านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตร ดังนี้ 
    - ปลูกข้าว ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 
    - ปลูกมันสำปะหลัง ในหมู่ท่ี  3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกข้าวโพด ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10 
    - ปลูกพริก ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 
    - ปลูกอ้อย ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10 
๖.๒  การประมง 
       ในเขตพ้ืนท่ีมีการเล้ียงปลา  เล้ียงกุ้งฝอย 

๖.๓  การปศุสัตว์ 
        ในเขตพ้ืนท่ีมีการเล้ียงโค กระบือ สุกร ไก่ เล้ียงแพะ นกกระทา และเป็ด  

๖.๔  การบริการ 
       - รีสอร์ท    จำนวน     ๑๐  แห่ง 
       - ป้ัมน้ำมันและก๊าซ   จำนวน     ๔ แห่ง 
       - ร้านอาหาร    จำนวน     ๑ แห่ง 
 
๖.๕  การท่องเที่ยว 
       ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านดอนกลอย หมู่ท่ี 7  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบ 84 พรรษา   

๖.๖  อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตำบลด่านขุนทด ๒ แห่ง คือ บริษัทวาวาแพค ประกอบกิจการ

เก่ียวกับผลิตปุ๋ย และบริษัทเอส ที พลัสทอยส์ ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตตุ๊กตา 



๘ 

 

 

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

๖.๘  แรงงาน 
 ปัจจุบันประชาชนท่ีอยู่ในวัยทำงานรับจ้างอยู่ในพ้ืนท่ี   เนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตพ้ืนท่ี  และมี
บริษัท ห้างร้านต่างๆ  มีบางส่วนท่ีออกไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดและไปทำงานต่างประเทศ   

๗. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม 

๗.๑  การนับถือศาสนา 
       ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน     7 แห่ง 

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

๗.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่ 
     ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ การทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอเส่ือจากต้นกก และทำไม้
กราดทางมะพร้าว   
        ภาษาถิ่น   ภาษาโคราช  

๗.๔  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 ทำกระถางจากปูนซีเมนต์   ทำอยู่ท่ีบ้านดอนกลอย หมู่ท่ี ๗ 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๘.๑  น้ำ    
 น้ำท่ีใช้ในการอุปโภคบริโภค  เป็นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน  ซ่ึงจะต้องนำมาผ่านกระบวนการของระบบประปา และมี

บางหมู่บ้านได้มาจากระบบประปาน้ำดิบ และน้ำบาดาล  มีน้ำไว้ใช้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค มีเฉพาะบ้านใหม่ไชย
ณรงค์ หมู่ท่ี ๑๐ มีการคลาดแคลนน้ำบ้างในช่วงฤดูแล้ง 

๘.๒  ป่าไม้   
มีป่าไม้ชุมชน จำนวน ๓ แห่ง คือ  สวนป่าสมเด็จยา่ ๙๐ พรรษา ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.๑๖ และป่าชุมชน

หนองกระทุ่ม ม.๗   

๘.๓  ภูเขา  ไม่มีภูเขาในเขตตำบล  

๘.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ   
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี  มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำ ป่าไม้ ดิน และอากาศ 

๙. อื่นๆ 

        โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
        1) คณะผู้บริหาร    มีรายนามดังนี ้

  



๙ 

 

 

1. นายวาเรนทร์   ประภาสุชาต ิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นายอนันต ์ พูนสวาย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. นายชาญชัย เพียงขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
4. นายวินัย เกียรติศรีสิร ิ เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตำบล 

 2) สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    มีรายนามดังนี้ 
1. นายตรียชัย ด่านสุนทรวงศ ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นายพันธ์พยัคฆ์ วงษ์พระจันทร ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
3. นางบังอร   เลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
4. นางหทัยรัตน์   ผกามาศ   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
5. นางอนุสรินทร์   เติมลาภ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
6. นายประเสริม คอกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
7. นายทวี คูณขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
8. นายพนิจ   เขียวหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
9. นางยุพิน กลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
10. นายแสง คำขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
11. นายเอ้ียง โสภกุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
12. นายสมาน โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
13. นายสมนึก   ทองคล่ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
14. นายสหรัฐ แต่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
15. นายสุรพล หุยขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
16. นายบุญมี มุ่งชมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
17. นายประกอบ   สามขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
18. นางกรองทอง  เชษฐ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
19. นายยิ่งศักดิ ์ คูณขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
20. นางกรสุภา พูนมะลัง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
21. นายสำเภา หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
22. นายเอกชัย พวงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
23. นายฉอ้อน เตือนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15  
24. นายเชิด สายจันทร ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
25. นายศิริชัย หิบขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 
26. นายเสน่ห์      ทองคล่ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17  
27. นายถิรพัชร์กร ธนวัชญ์ทินภัชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17 
 

 3) จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างส่วนตำบล   มีจำนวนท้ังส้ิน  4๓ คน   โดยแบ่งส่วน
ราชการ ดังนี้  
 สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน   1๕   คน 

1. นายเมืองแมน  ศิษย์สุวรรณ ตำแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นางสาววรันตภ์รณ ์ วิทยารัตน ์ ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด 
3. นายสกล  แพงสระน้อย ตำแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
4. นางสาวศศิธร  พรหมรังสิต ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
5.   นางเยาวมาลย์      ภูมิโคกรักษ ์ ตำแหน่ง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
6.   นายศุภชัย  พงษ์ศิริ  ตำแหน่ง   นิติกรปฏิบัติการ 
7.   นายเอกศักดิ ์  กลขุนทด  ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
8.   นางสาวปาณิสรา     เกียรติ์ศรีสิร ิ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

  



๑๐ 

 

 

9.   นายพงษ์สันต์ กองขุนทด  ตำแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
10. นางสาววรรณพร ปีระจิตร  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
11. นางสาวขัตติยา       ภูมิโคกรักษ ์ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
12. นายวัชรศักดิ ์  ศิริกุล  ตำแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
13. นายดอกรัก  ทินขุนทด  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
14. นายสามาตร  ขอช่วยกลาง ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
15. นายสมบูรณ ์  ทีดี  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต ์

กองช่าง   จำนวน    ๕    คน 
1. นายพีรวุธ    วงศ์สาโรจน ์ ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองช่าง  
2. นางสาวอรุณ                  คุขุนทด           ตำแหน่ง    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
3. นายพงษ์ศักดิ์  เดชพันธ์ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
4. นายพลวัฒน์   เดียขุนทด ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
5. นายพรโชค  คอกขุนทด ตำแหน่ง   คนงานท่ัวไป 

 
 กองคลัง   จำนวน    ๗    คน 

1. นางธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองคลัง 
2. นางศิริพร  ทองคล่ี ตำแหน่ง   นักวิชาการคลังชำนาญการ 
3. นางอุสาห์  แจ่มจำรสัแสง ตำแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
4. นายเฉลิมพล         แก่นจันทร์ ตำแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ 
5. นางกุลวด ี  คงธนธาดาพร ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน 
6. นางสาวสุกัญญา นาคนา ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
7. นางอทิตยา  เสขุนทด ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ

 
 
 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จำนวน   ๑๐   คน 
1. นางณัชรินทร์รตัน ์ ศรีแก้ว ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาววรรณกร   ภู่ประดิษฐ ์ ตำแหน่ง  คร ู
3. นางเขมจิรา เมียขุนทด ตำแหน่ง  คร ู
4. นางสาวอำพร โมงขุนทด ตำแหน่ง  คร ู
5. นางปาริชาต ิ ขวัญเผือก ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
6. นางสาวสุภารัตน ์ บุญธรรม ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวขวัญฤทัย พอขุนทด ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
8. นางสาววิไลลักษณ์   โคขุนทด ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก 
๙. นางสาวฉัตฑริกา     ทีดี   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

          ๑๐.นางสาวพัชณียา ผะคังคิว ตำแหน่ง  คนงานท่ัวไป 
 
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    จำนวน 3  คน 
1. นางปิยนันท์  ป่ินบรรเทา ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
2. นางภณิดา ธาราพงษ์ ตำแหน่ง   นักวิชาการส่ิงแวดล้อมชำนาญการ 
3. นางสาวพัชรี เกียรติ์ศรีสิร ิ ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

         

  



๑๑ 

 

 

 กองสวัสดิการสังคม    จำนวน  3   คน 
1. นางชญาภา    มาตรังศร ี ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
2. นางทัศวรรณ อินโพธ์ิ ตำแหน่ง    นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
3. นางสาวสุภาวด ี ครุฑขุนทด ตำแหน่ง    คนงานท่ัวไป 

  
  

 

 

 



  

  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
  
  
  
  
  

  



๙ 
 

                            ส่วนส่วนที่ ที่ ๒๒  
ยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถ่ินยุทธศาสตร์องกรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความม่ันคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความม่ันคง หมายถึง การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความม่ันคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ี
ม่ันคงเป็นกลไกท่ีนำไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหล่ือมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนท่ีอยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน
ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้าง
รายได้ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับ
กับบริบทการพัฒนาท่ีเปล่ียนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทท่ีสำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ท้ังการ
คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความ
สมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็น
เคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

  



๑๐ 
 

           ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีอยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและส่ิงแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

 
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
                    ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
 (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
 (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
 (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ

และท่ีมิใช่ภาครัฐ 
  (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

  ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
  (๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
  (๔) โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
  (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 (๑) การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 
 (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 



๑๑ 
 

 (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหล่ือมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 
(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ 
(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
หลักการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564  ได้น้อมนำหลัก 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9-11  โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 คร้ังนี้ สำนัก
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทำบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกัน
กำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทำรายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
“ความม่ังคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไว้ท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมียุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
๑.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1. แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  ฉบับทบทวน  
          ๑. สภาพทั่วไป  

 ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด 
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดน 
และด้านใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งท่ีราบโคราช อยู่
บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นท่ีราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ 
เทือกเขาภูพาน  



๑๓ 
 

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนช้ืนสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดท่ีมีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง ก้ันลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนท่ีแอ่งโคราช ซ่ึงเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง
กว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดท่ีมีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยท่ีสุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ท่ีมีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนท่ีรวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนกเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ ๑๕.๖๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนท่ีทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนท่ีภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑. ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดิน
เค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๒. แหล่งน้ำ มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวท่ีสุดใน
ประเทศไทย มีต้นน้าท่ีทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลท่ีจังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ามูล มีความยาว
ประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ท่ีเทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยัง
มีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมท้ังแหล่ง
น้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีกระจายอยู่ในพ้ืนท่ี เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉล่ีย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ท่ีความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร 
คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วย
หินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๓. ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.9 ของพ้ืนท่ีภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ซ่ึงยังตำกว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนท่ีป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  

วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนา
เศรษฐกิจของภาค  

๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา
ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๔. เพ่ือเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาท
สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  



๑๔ 
 

 เป้าหมาย  
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๒. สัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค(Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ำกว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉล่ีย  
ร้อยละ 3.5  
ต่อปี  

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ำกว่า  
0.446 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหล่ือมล้ำทาง

สังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 
กลุ่มจงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และสังคมเป็นสุข” 
พันธกิจ (Mission) 
1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๕ 
 

5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ประเด็นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ความสำคัญ  คือ  
 การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเท่ียว ด้านการเกษตรอุตสาหกรรม  
 การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ำ ความยากจน การเพ่ิมประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิด
ใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ สนับสนุน SME 
 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีศักยภาพรองรับ Smart City, Mice City, Dry port และด้านอ่ืน ๆ  
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมพลังงานทดแทน การ
บริหารจัดการขยะระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ท้ังนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกจังหวัด เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
นครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565) นั้น ต้องดำเนินการให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) นโยบายรัฐบาล ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องลงมาจนถึงแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ขณะเดียวกันก็นำปัญหาความต้องการของประชาชน และข้อมูลจากแผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน/
หมู่บ้าน ท่ีบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอำเภอ ของทุกอำเภอ มาเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับนี้ด้วย โดยเม่ือจังหวัดนครราชสีมา ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
จังหวัด รวมท้ังนำปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีมาประกอบด้วยแล้ว จึงได้กำหนดเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ของจังหวัดนครราชสีมา เป็นรายด้าน รวม 5 ด้าน ดังนี้ 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 ด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ด้านสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ด้านความม่ันคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 ด้านบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
วิสัยทัศน์ 

    “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก 
  นวัตกรรม และเกษตร  อุตสาหกรรม สังคมปลอด” 

 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
2) การลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
    และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  
4) การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ของประชาชน  
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City  และด้านอ่ืน ๆ 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน 

2) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. อัตราการเปล่ียนแปลงของรายได้เฉล่ียของครัวเรือนในจังหวัด (%) 
2. อัตราการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (%)    

            3. อัตราการว่างงาน (%) 
      4. อัตราส่วนหนี้เฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน (เท่า)  
      5. จำนวนครัวเรือนท่ีได้รับการส่งเสริมอาชีพในพ้ืนท่ีเพ่ิมขึ้น (ครัวเรือน/ปี)  
      6. อัตราส่วนการออมเฉล่ียต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน (%) 
      7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)  
      8. จำนวนผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น (ราย) 
3) แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
2. ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
การลดความเหล่ือมล้ำ เพ่ือยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
1) วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือลดความยากจนและความเหล่ือมล้ำ 
2. เพ่ือพัฒนา โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม 
3. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม 
4. เพ่ือให้ประชาชน เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม 
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2) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ร้อยละของประชากร ท่ีอยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ (Gini Coefficient)  
3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงาน (%)     
4. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานท่ีจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม (คร้ัง)  
5. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร (แพทย์/คน) (ปี  2559 แพทย์  626 คน ประชากร 

2,629,979 คน)  
6 .ประชาชน นักศึกษาและบุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้และประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

(คน)  
7. จำนวนปีการศึกษาเฉล่ียประชากรไทยอายุ 15-59 ปี (ปี)  
8. ค่าเฉล่ียคะแนน O-net  ม.3 (คะแนน) 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. ลดความความเหล่ือมล้ำทางสังคม ทุกมติ 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3   
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากร ธรรมชาต ิ 
2. เพ่ือใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
  1. อัตราการเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีป่าไม้ในจังหวัด (จำนวน 1,920,525 ไร่)  

2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน)  
3.การจัดการน้ำเสีย (แห่ง)  
4. พ้ืนท่ีบริหารจัดการน้ำเพ่ิมขึ้น (ไร่)  
5. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร (ลิตร/คน)  
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร  (ล้านกิโลวัตต์/คน/ปี)  
7. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้า ในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ล้านบาท)  
8. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ำมันเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

ล้านบาท) 
9. ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกยูเนสโก 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
3. ใช้พลังงานและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4   
การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน  

1) วัตถุประสงค์  
1. เสริมสร้างความม่ันคง  เพ่ือปกป้องสถาบันหลัก  ของชาติ 
2. เป็นศูนย์บริหารจัดการเครือข่ายการป้องกัน และแก้ไขปัญหา  ด้านความม่ันคงทุกมิติ 
3. เสริมสร้างความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ 

2) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1.จำนวนตำบลท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันหลัก

ของชาติ (ตำบล)  
2. จำนวนตำบลท่ีเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุกมิติ (ตำบล)  
3.สร้างการรับรู้ท่ีถูกต้อง (ตำบล)  
4.สร้างการมีส่วนร่วม  (ตำบล) 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 

       2. เป็นศูนย์บริหาร   การจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงอย่าง
ยั่งยืน     
       3. เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ 
       4. เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5   
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ 

1) วัตถุประสงค์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 

2) เป้าหมายและตัวช้ีวัดของประเด็นการพัฒนา 
1. ร้อยละของสถานพยาบาลท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
2. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงน้ำประปา (%) 
3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีเข้าถึงไฟฟ้า (%) 
4. ร้อยละของประชากรท่ีเข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
5. การให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
   5.1 จำนวนคร้ัง 
   5.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นท่ีจัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (%)  
8. ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการพัฒนาองค์กร 
    8.1 ประชาชน 

          8.2 บุคลากรภายในองค์กร 
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3) แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

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

 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 

๒.๓  เป้าประสงค์ 

 1. บริหารจัดการน้ำตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พัฒนาขุดลอก คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ำ พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตรตลอดปี  

2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 

3. สนับสนุนการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและเล้ียงสัตว์ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่าง
ยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 

 5. สนับสนุนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน นำไปสู่การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี    
 6. ก่อสร้างและซ่อมบำรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้ประชาชนได้รับความสะดวกและท่ัวถึง 
 7. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบ

สานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว และกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 8. บริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

 9. ส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

10. พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และตระหนัก
ถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม  

   

๒.๔  ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ ๑.ความยาวของคูก้ันน้ำ(เมตร) 

๒.ความยาวของคลองท่ีขุดลอก(เมตร) 
๓.จำนวนฝายท่ีก่อสร้าง(แห่ง) 
๔.ความยาวของบล็อกคอนเวิร์ส(เมตร) 
๕.จำนวนคร้ังท่ีดำเนินการ(คร้ัง/ปี) 
๖.ระยะทางท่ีวางท่อ(เมตร) 
๗.จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับประโยชน์(หมู่บ้าน) 
๘.จำนวนสระน้ำท่ีขุดลอก(แห่ง) 
๙.จำนวนเคร่ืองท่ีติดตั้ง(เคร่ือง) 
 

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

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑.จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ(คร้ัง) 
๒.จำนวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๓.จำนวนคร้ังท่ีจัดซ้ือ(คร้ัง) 
๔.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
 

 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.ผู้ได้รับความช่วยเหลือ(ครัวเรือน) 

๒.จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ(คร้ัง) 
๓.จำนวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๔.จำนวนผู้รับเบ้ียยังชีพ(ราย) 
๕.จำนวนคร้ังท่ีอุดหนุน(คร้ัง) 
 
 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๑.จำนวนหมู่บ้านท่ีอุดหนุน(หมู่บ้าน) 
๒.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๓.จำนวนคร้ังท่ีสมทบต่อปี(คร้ัง) 
๔.จำนวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
 
 

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

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๒.จำนวนลานกีฬาท่ีก่อสร้าง(แห่ง) 
๓.จำนวนหมู่บ้านท่ีซ่อมแซม(หมู่บ้าน) 
๔.จำนวนคร้ังท่ีส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน(คร้ัง) 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม(คน) 
๒.จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ(คร้ัง) 
๓.จำนวนหมู่บ้านท่ีจัดการเลือกตั้ง 
๔.จำนวนคร้ังท่ีจัดซ้ือ 
๕.จำนวนเล่มส่ือส่ิงพิมพ์(เล่ม) 
๖.ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายได้ 
๗.จำนวนคร้ังท่ีปรับปรุง/ปี(คร้ัง) 
๘.จำนวนคร้ังท่ีประชาสัมพันธ์(คร้ัง) 
๙.จำนวนป้ายท่ีก่อสร้าง 
๑๐.จำนวนอาคารท่ีก่อสร้าง 
๑๑.จำนวนคร้ังท่ีซ่อมแซม(คร้ัง) 
๑๒.จำนวนหม้อแปลงท่ีติดตั้ง(ตัว) 
๑๓.จำนวนคร้ังท่ีปรับปรุง(คร้ัง) 
๑๔.จำนวนหมู่บ้านท่ีปรับปรุง(หมู่บ้าน) 
๑๕.จำนวนหมู่บ้านท่ีจัดซ้ือ/ซ่อมแซม 
 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

๑.จำนวนคร้ังท่ีตั้งจุดตรวจ(คร้ัง) 
๒.จำนวนอปพร.ท่ีเข้าร่วมโครงการ(นาย) 
๓.จำนวนคร้ังท่ีจัดซ้ือ(คร้ัง) 
๔.จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ(คร้ัง) 
 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

๑.จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(คน) 
๒.จำนวนท่ีจัดซ้ือ(ใบ) 
๓.จำนวนหมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ(หมู่บ้าน) 
๔.จำนวนก่อสร้างท่ีท้ิงขยะ(แห่ง) 
๕.จำนวนรถจัดเก็บขยะท่ีจัดซ้ือ(คัน) 
๖.จำนวนคร้ังท่ีจัดโครงการ(คร้ัง/ปี) 
๗.จำนวนต้นไม้ท่ีปลูก(ต้น) 
 

 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 1.พัฒนาขุดลอก คูคลอง จัดสร้างแหล่งน้ำ ไว้ใช้ในการ

อุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและ

นอกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 



๒๓ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร ๑.ส่งเสริมการเกษตร สร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่

ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการ  
๒.ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข ๑.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน ป้องกันและควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาลใน
พ้ืนท่ี 

6.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ถนน ระบบระบายน้ำ 
ไฟฟ้า ประปา ให้ท่ัวถึงทุกหมู่บ้าน 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

๑.ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี 
กีฬาและนันทนาการ 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน พัฒนาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพ่ืออำนวยความ
สะดวกในการทำงานและบริการประชาชน 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

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

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 

๑.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น 
ปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ และ
การบริหารจัดการขยะ 

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

พัฒนาท้องถิ่น 
๖.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

             “การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง  และเป็นแหล่งศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ” 



๒๔ 
 

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

 ๕.แผนงานเคหะและชุมชน   1๑.แผนงานงบกลาง 
          ๖.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทดมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์
ในภาพรวม  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาโอกาสการ

พัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มีเส้นทาง
สัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา  1  
แห่ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง
เพียงพอ   

- ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและการพัฒนา 
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนท่ี 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ีสะดวกทุกสาย 
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- มีพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสามารถดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร้านค้าชุมชน ท่ีเอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบท่ีใช้สำหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ำสาธารณะท่ีเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 

(2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
- เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
- ขาดระบบการวางผังท่ีได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี 

(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีมีแผนงาน  
โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่จังหวัดต่างๆ จำนวน 1 สาย  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณการ
ปีละประมาณร้อยละ 25 

- องค์การบริหารส่วนตำบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

(4)  ข้อจำกัด  ( T : Threat) 
- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนท่ีใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบ้ียต่ำ 
- พ้ืนท่ีอยู่ในเขตประสบภัยแล้งติดต่อกันหลายปีทำให้ขาดน้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
 

 
 

  
 
 
 



  

  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
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๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ี ๑.ยุทธศาสตร์ ด้านความ
มั่นคง 

๒.ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

๓.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพฯ 

๔.ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคทางสังคม 

๕.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรมิตรกับมิตรกับ

๖.ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่ ๑๒ 
๑. ย.การเสรมิสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

๒.ย.การสร้างความ
เป็นธรรมและลด
ความเลื่อมล้ำใน
สังคม 

๓.ย.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข็ง
ขันได้อย่างยั่งยืน 

๔.ย.การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยัง่ยืน 

๕.ย.การสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาประเทศ
ฯ 

๖.ย.การบรหิาร
จัดการภาครัฐการ
ป้องกันการทุจริตฯ 

๗.ย.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิกส์ 

๘ย.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

๙.ย.การพัฒนา
ภูมิภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

๑๐.ย.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศฯ 
และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม

จังหวัด 

๑.ย.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม ครบวงจร
ปละแปรรูป 

๒.ย.การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

๓.ย.ยกระดับคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑.ย.การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒.ย.การลดความเหลื่อมล้ำเพื่อยกระดับ
สังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓.ย.บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.ย.การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๕.ย.การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.   

ในเขตจังหวัด 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพัฒนา
สังคม 

ย.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ย.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ       

อบต.ด่านขุนทด 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพัฒนา
สังคม 

ย.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ย.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

ยุทธศาสตร์ภาค ๒.ย.การแก้ปัญหาความยากจนฯ
และแปรรูป 

๓.ย.สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจฯ  

๔.ย.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณา
การ 

๕.ย.ใช้โอกาสจากการพัฒนา
โครงข่ายคมนาคมขนส่ง
อุตสาหกรรม ปละแปรรูป 

๑.ย.บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอฯ 6ย.พัฒนาความร่วมมือและใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ
ฯ 
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5.สนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน นำไปสู่
การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี    

4.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้
ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

3.สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการศึกษาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
และตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน 

1.บรหิารจัดการน้ำตาม
พระราชดำรสัของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ พัฒนาขุดลอก 
คูคลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ำ พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

6.ก่อสร้างและซ่อม
บำรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ทั่วถึง 

7.ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์สืบสานและ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว และ
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

8.บรหิารราชการให้
เป็นไปตามหลักการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9.ส่งเสริมให้มีการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพิ่ม
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ 

10.พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้ สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และ
ตระหนักถงึ
ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อม    

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ       

อบต.ด่านขุนทด 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ



๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร์ (Stratgic map)  

 

แบบ ยท. ๐๒ 

  วิสัยทัศน์ “องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ย.การสานต่อ
แนวทาง
พระราชดำร ิ

ย.ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

ย.ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ย.ด้านการพัฒนา
สังคม 

ย.ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ       

อบต.ด่านขุนทด 

ย.ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

 

ย.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย.ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณ๊ และกีฬา 

ย.ด้านการรกัษา
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

ย.ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 4.ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนให้
ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยัง่ยืน 
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

3.สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพด้าน
เกษตรกรรมและ
เลี้ยงสัตว์ ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.ส่งเสริมพัฒนา
ระบบการศึกษาให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 
และตาม
มาตรฐานสากล 
รองรับประชาคม
อาเซียน 

1.บรหิารจัดการน้ำตาม
พระราชดำรสัของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ัวฯ พัฒนาขุดลอก 
คูคลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ำ พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้
ประชาชนมีน้ำไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตร

5.สนับสนุนบริการ
ด้านสุขภาพแก่
ประชาชน นำไปสู่
การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี    

6.ก่อสร้างและซ่อม
บำรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานให้
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ทั่วถึง 

7.ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อการ
อนุรักษ์สืบสานและ
เชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว และ
กิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการ 

8.บรหิารราชการให้
เป็นไปตามหลักการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

9.ส่งเสริมให้มีการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เพิ่ม
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ 

10.พัฒนาฟื้นฟูและ
อนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้ สนับสนุน
การใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และ
ตระหนักถงึ
ความสำคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อม    

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

๑.พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน การศึกษา
ทั้งในระบบและนอก
ระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

๑.ส่งเสริมการเกษตร 
สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑.พัฒนาสังคม
และส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิตให้แก่
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

๒.ดำเนินการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

๑.พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข
ของหมู่บ้าน 
ป้องกันและ
ควบคุมโรคระบาด

๑.พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ถนน ระบบ
ระบายน้ำ ไฟฟ้า 
ประปา ให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน 

๑.ส่งเสริม
สนับสนุนงานด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

๑.พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงาน พัฒนา
เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานให้มี

๑.เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่อป
พร. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

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

๑.การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ 

กลยุทธ์ 
๒.การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 

๓.พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
บริการสาธารณสุข 

๔.ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา
วัฒนธรรม ประเพณี กีฬาและ
นันทนาการ 

๕.การบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

๖.บรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตัิ 
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

 
1 ยุทธศาสตร์การสานต่อ

แนวทางพระราชดำริ 
ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชุน 

 

กองช่าง  

2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศึกษา 
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรม

และนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานงานสังคมสงเคราะห์ 

 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

3 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตร 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 

- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานเคหะและชุมชุน 

 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 

เกษตรอำเภอด่านขุนทด 

4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคม 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการดำเนินงานอื่น 

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

- แผนงานงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 
- แผนงานงบกลาง 

 

สำนักงานปลัด 
กองสวัสดิการสังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
 

5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

 

6 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง อบจ.นครราชสีมา 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

ด้านบริการชุมชนและสังคม - แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

- แผนงานเคหะและชุม 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กองช่าง 

 

8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 
- แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการ

โยธา 
- แผนงานการศาสนา

วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
กองสวัสดิการสังคม 
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ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน 
 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

- แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 

สำนักงานปลัด  

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานการเกษตร 

 
 

กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 



 

แบบ ผ.01

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

1.1 แผนงานการเกษตร 15 5,639,000      19 33,283,000 13 38,050,000 21 39,599,000 20 41,761,000 88 158,332,000

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 3 1,530,000      2 1,450,000 2 1,650,000 2 960,000 4 1,260,000 13 6,850,000

18 7,169,000     21 34,733,000 15 39,700,000  23 40,559,000  24 43,021,000 101 165,182,000  

2.1 แผนงานการศึกษา 11 3,686,000      11 3,686,000 12 3,676,200 12 3,676,200 12 3,676,200 58 18,400,600    

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1 30,000          1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 150,000        

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 5 2,450,000      4 2,150,000 4 380,000 3 350,000 3 1,750,000 19 7,080,000      

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ - - - - 1 30,000 1 30,000 1 30,000 3 90,000          

17 6,166,000 16 5,866,000 18 4,116,200 17 4,086,200 17 5,486,200 85 25,720,600

3.1 แผนงานการเกษตร 19 1,465,535      17 1,315,535 - - 17 1,395,535 19 1,595,535 72 5,772,140      

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2 600,000        2 600,000 - - - - 1 500,000 5 1,700,000      

21 2,065,535 19 1,915,535 0 0 17 1,395,535 20 2,095,535 77 7,472,140

 

 

จํานวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

ปี 2565
จํานวน
โครงการ

ปี 2562 ปี 2564
จํานวน
โครงการ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ

รวม

รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565

  รวม

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

จํานวน
โครงการ

ปี 2565
จํานวน
โครงการ

ปี 2562 ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ

รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 1 50,000          1 50,000 1 20,000 1 50,000 1 50,000 5 220,000        

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5 230,000        5 230,000 5 265,000 6 295,000 6 295,000 27 1,315,000      

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง 4 250,000        4 250,000 3 160,000 5 280,000 5 280,000 21 1,220,000      

4.4 แผนงานงบกลาง 1 11,790,000    1 11,790,000 1 15,861,600 1 15,861,600 1 15,861,600 5 71,164,800    

11 12,320,000 11 12,320,000 10 16,306,600 13 16,486,600 13 16,486,600 58 73,919,800

 5.1 แผนงานสาธารณสุข 11 1,344,000      11 1,244,000 8 991,000 12 1,251,000 12 1,251,000 13 6,081,000

11 1,344,000 11 1,244,000 8 991,000 12 1,251,000 12 1,251,000 13 6,081,000

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 255 10,101,500    280 10,101,500 118 12,481,200 169 12,132,200 144 8,707,700 966 53,524,100

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 67 10,101,500    67 10,101,500 62 12,481,200 61 12,132,200 48 8,707,700 305 53,524,100

322 20,203,000 347 20,203,000 180 24,962,400 230 24,264,400 192 17,415,400 1,271 107,048,200

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

รวม

รวม

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

จํานวน
โครงการ

ปี 2565
จํานวน
โครงการ

ปี 2562 ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ

รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561

10 960,000        10 960,000 7 410,000 8 560,000 8 560,000 43 3,450,000

    

  7.2 แผนงานเคหะและชุมชน - - - - 1 2,000,000 2 4,500,000 3 4,600,000 6 11,100,000

10 960,000       10 960,000     8 2,410,000    10 5,060,000    11 5,160,000   49 14,550,000   

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 16 5,360,000 14 5,330,000 6 1,120,000 7 600,000 7 600,000 50 13,010,000

8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 2 110,000 2 110,000 - - 1 30,000 1 30,000 6 280,000
8.3 แผนงานการศึกษา 3 110,000 3 110,000 - - - - - - 6 220,000

  8.4 แผนงานสาธารณสุข 2 190,000 2 190,000 - - - - - - 4 380,000
8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 80,000 1 80,000 - - - - - - 2 160,000
8.6 แผนงานเคหะและชุมชน 11 22,490,000 10 22,180,000 3 220,000 6 20,020,000 6 20,320,000 36 85,230,000
8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 80,000 3 50,000 2 10,000 3 50,000 3 50,000 14 240,000

8.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2 500,000 2 500,000 3 3,200,000 2 500,000 2 500,000 11 5,200,000

1 100,000 1 100,000 - - - - - - 2 200,000

  

41 29,020,000 38 28,650,000 14 4,550,000 19 21,200,000 19 21,500,000 131 104,920,000

8.9 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  
และนันทนาการ

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

รวม

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

จํานวน
โครงการ

ปี 2565
จํานวน
โครงการ

ปี 2562 ปี 2564
จํานวน
โครงการ

ปี 2563
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ

รวม 5 ปี
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

ปี 2561

ชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 730,000 6 730,000 5 500,000 5 620,000 5 620,000 27 3,200,000

6 730,000       6 730,000     5 500,000      5 620,000      5 620,000      27 3,200,000     

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 แผนงานสาธารณสุข 11 590,000 9 410,000 3 130,000 5 190,000 5 190,000 33 1,510,000
10.2 แผนงานการเกษตร 4 190,000 4 140,000 3 130,000 3 130,000 3 130,000 17 720,000

15 780,000       13 550,000     6 260,000      8 320,000      8 320,000      50 2,230,000     
472 80,757,535 492 107,171,535 264 93,796,200 354 115,242,735 321 113,355,735 1,862 510,323,740

 

รวม

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน

รวมทั้งสิ้น
รวม

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
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แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างคู
กั้นน้ําท้ายหมู่บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

 ขุดลอกคูกั้นน้ํา ยาว 
510 เมตร

30,000 30,000  - 30,000 30,000 ความยาวของ
คูกั้นน้ํา (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ํา ม.3 สาย
หนองสะแก บ้านห
ลุงตําบลสระจรเข้

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

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

375,000 375,000  - 375,000 375,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

     1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
1.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
ที่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการขุดลอกสระ
หนองขอนใต้ ม.3

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระขนาด
กว้าง 40 เมตร ยาว 
40 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 
เมตร

126,000 126,000  - 126,000 126,000 ความยาวของ
สระที่ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

4 โครงการขุดลอก
คลองสายสวนหมาก 
ม.3

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง
เดิม 8 เมตร ยาว 
2,000 เมตร ขุดเพิ่ม
ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร

 - 290,000  -  -  - ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

5 โครงการขุดลอก
คลองสายหัวนา  ม.3

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร ลึกเดิม 1 เมตร
 ขุดลอกอีก 1.5 เมตร

242,000 242,000  -  - 242,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

6 โครงการขุดลอก
คลองกุดมิตาว 
(ตอนบน) ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
30 เมตร ยาว 300 
เมตร

205,000 205,000  - 205,000  - ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะกุดปลาแข็ง
 ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 9 
เมตร ยาว 300 เมตร

205,000 205,000  - 205,000 205,000 ความยาวของ
คลองที่ขุดลอก

(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

8 โครงการสูบน้ําเข้า
สระน้ําสาธารณะวัด
บ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อจ่ายเป็นค่า
ดําเนินการสูบน้ําเข้า
สระน้ําสาธารณะวัด
บ้านใหม่ใช้ชาวบ้านมี
น้ําใช้ในการอุปโภค
บริโภค

สูบน้ําเข้าสระน้ํา
สาธารณะ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ 
(ครั้ง/ปี)

ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภค
บริโภค

กองช่าง

9 โครงการวางท่อส่งน้ํา
จากห้วยน้อยถึง
หนองกระทุ่ม ม.7

เพื่อวางท่อส่งน้ําเพื่อ
ใช้ในการเกษตร และ
อุปโภคบริโภค

วางท่อส่งน้ํา 
ระยะทาง 700 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

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

เพื่อให้มีน้ําไว้ใช้
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกสระ
น้ําสาธารณะ ม.8

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ํา เนื้อที่ 
3 ไร่ปริมาตรดินขุด
ลอก 7,928 ลบ.ม.

275,000 275,000  -  - 275,000 จํานวนสระ
น้ําที่ขุดลอก 
(แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

11 โครงการขุดลอก
คลอง  ม.9 (ต่อจาก
คลองสวนหมาก)  ถึง
ตําบลสระจรเข้

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

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

270,000 270,000 270,000  -  - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกสระ
หนองสําโรง ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระ กว้าง 50 
เมตร ยาว 190 เมตร
 ลึกเดิม 1.50 เมตร 
ลึกใหม่  2 เมตร

1,244,000 1,244,000 1,244,000 1,244,000 1,244,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

13 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาล ม.10

เพื่อจัดหาน้ําบาดาล
ไว้ใช้ในการอุปโภค
บริโภคและด้าน
การเกษตร

ขุดเจาะบ่อบาดาล 250,000 250,000  - 250,000  - จํานวนที่ขุด
เจาะ (แห่ง)

ทรัพยากรน้ํา
บาดาลได้รับ
การจัดสรรอย่าง
สมดุลและยั่งยืน
 ชาวบ้านได้มีน้ํา
ใช้อย่างเพียงพอ
 ในการอุปโภค
บริโภคและด้าน
การเกษตร 

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

14 โครงการขุดลอก
คลองหินปูน  ม.13

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง
เดิม 8 เมตร ยาว 
1,000 เมตร ลึก 1.50
 เมตร ลึกใหม่ 3 เมตร

189,000 189,000 - - - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

15 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณะ ม.
13 จากนานาย
สมควร ถึงนานาย
รุ่งโรจน์

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมือง
สาธารณะ ระยะทาง 
300 เมตร

80,000 80,000 - 80,000 - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

16 โครงการขุดลอก
เหมืองสาธารณะ ม.
13 จากนานายทิม 
ถึงฝายท่าข้าม

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมือง
สาธารณะ กว้าง 5 
เมตร ยาว 450 เมตร

98,000 98,000 - 98,000 98,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

17 โครงการขุดลอกสระ
หนองประดู่  ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดสระ กว้าง 300 
เมตร ยาว 900 เมตร 
 ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

 - 27,156,000 27,156,000 27,156,000 27,156,000 จํานวนสระที่
ขุดลอก (แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

18 โครงการขุดลอก
คลองหนองขอน     
ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
42 เมตร ยาว 50 
เมตร ลึกเดิม 1 เมตร
 ขุดลึกเพิ่มอีก 3 เมตร

 - 90,000 90,000 90,000 90,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

19 โครงการขุดลอก
คลองสายหนองขอน
ถึงหนองไร่ ม.3

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ช่วงที่ 1 ขุดลอกคลอง
 กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,350 เมตร        
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร
 ยาว 300 เมตร

 - 108,000  -  -  - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

20 โครงการขุดลอกสระ
หนองประดู่ ม.3

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
75 เมตร ยาว 200 
เมตรลึก 3 เมตร

 -  - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

21 โครงการขุดลอก
คลองสายคลองน้ํา
ขาว  ม.4

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
15 เมตร ยาวรวม 
1,000  เมตร

 -  - 400,000 400,000 400,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

22 โครงการขุดลอก
คลองสวนหมาก ต่อ
จากม.9 ไป ม.3

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 8 
เมตร ยาวรวม 1,000 
 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

23 โครงการขุดลอก
คลองห้วย คสช. ม.9

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
15 เมตร ยาวรวม 
1,000  เมตร

 -  -  - 450,000 450,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

24 โครงการขุดลอก
คลองห้วยน้อย ม.9 
ถึงทุ่งนา ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 8 
เมตร ยาวรวม 1,000 
 เมตร

 -  - 240,000 240,000 240,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

25 โครงการขุดลอกสระ
หนองสําโรง ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
50 เมตร ยาวรวม 
190  เมตร

 -  -  -  - 570,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

26 โครงการขุดลอก
คลองหินปูน ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 8 
เมตร ยาวรวม 1,000
เมตร

 -  - 240,000 240,000  - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

27 โครงการขุดลอก
คลองบึงตําหรุ ม.14

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้าง 
15 เมตร ยาว 300
เมตร

 -  - 150,000 150,000  - ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

28 โครงการขุดลอกสระ
น้ําหนองสะแก  ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระ พื้นที่ 
36,000 ตารางเมตร

 -  - 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

29 โครงการขุดลอกบึง
ถนนหักน้อย  ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกบึง พื้นที่ 
162,000 ตารางเมตร

 -  - 4,860,000 4,860,000 4,860,000 ระยะทางที่
ขุดลอก (เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

 -  - 5,639,000 33,283,000 38,050,000 39,599,000 41,761,000  -  -  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 29  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการเสริมฝาย
คลองน้ําขาว ม.4 
ตลอดสาย

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ฝายน้ําล้น มข.2527 
ตามแบบอบต.กําหนด

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

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้น กุดมิตาว ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้นตาม
แบบที่อบต.กําหนด

 -  -  -  - 300,000     จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิร์สสา
ยบึงใหญ่ ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส
 ขนาด 1.20 x 1.20 x 6

 เมตร

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

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคลองห้วยน้อย 
(บริเวณแก้มลิง) ม.8

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกัก
น้ําสําหรับการเกษตร
และอุปโภค-บริโภค 
ในฤดูแล้งของราษฎร
และสัตว์เลี้ยง พร้อม
ทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ํา
หลาก

ฝายน้ําล้น มข.2527 
ตามแบบอบต.กําหนด

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

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรใน
ฤดูฝน และการ
เพาะปลูกพืชใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างผนัง
กั้นน้ําข้างสระตา
เผือก ม.9

เพื่อบรรเทาและ
แก้ไขปัญหาน้ํากั้น
เซาะในช่วงฤดูฝน

ก่อสร้างผนังกั้นน้ํา กว้าง
 2.50 เมตร ยาว 50 

เมตร

80,000        -  -  -  - ก่อสร้างผนัง
กั้นน้ํา(แห่ง)

ช่วยแก้ไข
ปัญหาน้ํากัดเซาะ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นห้วยลําเชียงไกร
 ม.15

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
 และใช้ในการเกษตร
อย่างทั่วถึง

ฝายน้ําล้น มข 2527 
ขนาดสันฝาย 2 เมตร 
กว้าง 20 เมตร  ตาม
แบบอบต.กําหนด

950,000     950,000     900,000     900,000     900,000     จํานวนฝายที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

เพิ่มประสิทธิ 
ภาพการส่งน้ํา
ช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรใน
ฤดูฝน และการ
เพาะปลูกพืชใน
ฤดูแล้ง

กองช่าง

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ

46



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 ซ่อมแซมฝายกักเก็บ
น้ําห้วยคลองน้ําขาว 
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมฝายคสล. 
กว้าง 15 เมตร สูง 
0.50 เมตร จํานวน 5
 จุด

 -  -  -  - 300,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -  - 1,530,000 1,450,000 1,650,000 960,000 1,260,000  -  -  -
15 19 13 21 20

3 2 2 2 4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 7  โครงการ
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แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อเป็นการดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาให้
เป็นไปตามวัย โดยใช้
สื่อการเรียนการสอน
 วัสดุทางการศึกษา 
หรือเครื่องเล่น มุ่งสู่
จุดมุ่งหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย์ มีวัสดุการศึกษาที่
เพียงพอต่อการเรียน
การสอน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กมีพัฒนาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนา
ผู้ดูแลเด็ก

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความรู้ 
ความสามารถ

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 6 
คน

36,000 36,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู้ดูแล
เด็กที่ได้รับ
การพัฒนา 
(คน)

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มี
ความรู้
ความสามารถ

กองการศึกษาฯ

 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

2.1 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
การศึกษาสื่อสาร
เรียนรู้

เพื่อเพิ่มเติม
สมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
เด็กเล็กทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ และอารมณ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้ 
แนวคิดใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อ
นํามาพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

4 โครงการจัดกิจกรรม
เปิดโลกกว้างเพื่อ
การเรียนรู้และ
พัฒนาเด็กเล็กก่อน
วัยเรียน

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนรู้
จากสถานที่จริง
ประกอบกับเป็นการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์

50,000 50,000  -  -  - จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

เยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

5 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโครงการเปิด
โลกกว้างเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนา
ของเด็กก่อนวัยเรียน

1.เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของ
เด็กและเยาวชน      
2.เพื่อจัดอบรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนรู้
จากสถานที่จริง
ประกอบกับเป็นการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์

 -  - 40,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

เยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

เพื่อให้นักเรียนและ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
ได้บริโภคอาหารเสริม
(นม) ตามเกณฑ์
มาตรฐาน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์
 และเด็กเล็กถึงระดับ 
ป.6 ของโรงเรียนในพื้นที่

1,000,000 1,000,000 977,200 977,200 977,200 จํานวน
โรงเรียน ที่
ได้รับการ
สนับสนุน

เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ดี 
มีประโยชน์ มี
สารอาหารครบตามที่
ร่างกายต้องการ

1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
ด่านขุนทด              
2.เด็กเล็กถึงระดับ ป.6
 ของโรงเรียนในพื้นที่

500,000 500,000 539,000 539,000 539,000 จํานวนเด็กที่
รับการ
สนับสนุน 
(คน)

เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีร่างกาย
เจริญเติบโต 
เหมาะสมตาม
วัยและได้
รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ

8 โครงการจัดงานวัน
เด็ก

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของ
เด็กและเยาวชน

      เด็กและเยาวชน    
หมู่   1 -17

100,000 100,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เด็กและเยาวชน
มีการทํา
กิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการส่งเสริม
เนื่องในวันเด็ก
แห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของ
เด็กและเยาวชน

      เด็กและเยาวชน    
หมู่   1 -17

 -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เด็กและเยาวชน
มีการทํา
กิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษาฯ

ที่
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

10 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนทุก
ระดับ ตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550

 สภาเด็กและเยาวชน 20,000 20,000  -  -  -  จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก
และเยาวชนใน
เรื่อง
กระบวนการ
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาทั้ง
ในระดับชุมชน
ท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

11 โครงการสนับสนุน
ค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  (ค่าจัดการ
เรียนการสอนรายหัว)

เพื่อให้เด็กนักเรียน
ได้มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ ได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

170,000 170,000 187,000 187,000 187,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศูนย์)

เด็กนักเรียนมี
สื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

12 ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(ค่าหนังสือเรียน,
อุปกรณ์การเรียน,
เครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน)

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียนอุปกรณ์
การเรียนหนังสือเรียน
ที่เหมาะสมกับวัย

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

50,000 50,000 113,000 113,000 113,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศูนย์)

เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียน 
อุปกรณ์การ
เรียนหนังสือ
เรียนที
เหมาะสมกับวัย

กองการศึกษาฯ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

13 โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 
(เด็กอนุบาล,ป.1 - 
ป.6)

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
เหมาะสมตามวัย

เด็กอนุบาลถึงระดับ ป.
6 ของโรงเรียนในเขต
พื้นที่

1,700,000 1,700,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000  จํานวน
โรงเรียนที่
อุดหนุน 
(โรงเรียน)

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ

14 ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโครงการ
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อพบปะผู้ปกครอง
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก 
และเพื่อซักซ้อมความ
เข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
การปฏิบัติตัวเมื่อเข้า
มารับบริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่
 ทั้ง 2 ศูนย์ และครู/
ผู้ดูแลเด็ก

 -  - 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(ร้อยละ)

ผู้ปกครอง
นักเรียนได้
ทราบและเข้าใจ
ถึง หลักการ 
ปรัชญา นโยบาย
 การจัดการ
ศึกษาตลอดจน
แนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

15 โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้
ประกอบวิชาชีพ
สังกัดศพด.จํานวน 3
 ศูนย์

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 
จํานวน 3 ศูนย์

- - 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู้ดูแล
เด็กที่ได้รับ
การพัฒนา 
(คน)

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มี
ความรู้
ความสามารถ

กองการศึกษาฯ

 -  - 3,686,000 3,686,000 3,676,200 3,676,200 3,676,200  -  -  -รวม 15  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สัมพันธ์

1.เพื่อส่งเสริมการ
ออกกําลังกายให้กับ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน 
2.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

1.เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง 
รู้จักการออก
กําลังกาย       
2.เด็กมีความ
สามัคคีมี
ระเบียบรู้จักมี
น้ําใจนักกีฬา รู้
แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย

กองการศึกษาฯ

 -  - 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  -  -  -
1 1 1 1 1

2.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

รวม 1  โครงการ

ที่ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนหรือ
ห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน/ห้องเรียน  ให้
ถูกสุขลักษณะและ
ตรงตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ปรับปรุงห้องเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 3 ศูนย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก

เล็ก (ปรับปรุง)

เด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้
งานที่ดี ถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

2 ก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
ไม่เกิน 50 คน (สถ.
ศพค.1)

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ม.3                       
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ม.6                       
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ม.16

1,500,000 1,500,000  -  - 1,500,000 จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กที่ก่อสร้าง

เด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้
งานที่ดี ถูก
สุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

3 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การรจัดการเรียน
การสอนทั้งภายใน
และภายนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดอบต.ด่านขุนทด 
จํานวน 3 ศูนย์

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนศูนย์
ที่ปรับปรุง 
(ศูนย์)

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
บรรยากาศที่
เอื้อต่อการเรียน
สร้างความ น่าดู
 น่าอยู่ น่าเรียน

กองการศึกษาฯ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการก่อสร้างรั้ว
 ประตู และเสาธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อใช้เป็นแนวกั้น
บริเวณศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   และร่วม
ทํากิจกรรมเคารพธง
ชาติหน้าเสาธง

ก่อสร้างรั้ว ประตู และ
เสาธงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหาร
ส่วนตําบลด่านขุนทด 
รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

400,000 400,000  -  -  -  จํานวนศูนย์
ที่ก่อสร้าง
(แห่ง)

เพื่อให้มีแนวรั้ว
กั้นบริเวณ และ
ร่วมทํากิจกรรม
เคารพธงชาติ

กองการศึกษาฯ

5 โครงการก่อสร้าง
อาคาร
อเนกประสงค์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ให้เด็ก
เล็กได้มีสถานที่
สําหรับรับประทาน
อาหาร, ประชุม และ
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกห้องเรียน

อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000  -  -  -  - จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

เด็กเล็กมี
สถานที่สําหรับ
รับประทาน
อาหาร, ประชุม 
และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นอก
ห้องเรียน

กองการศึกษาฯ

6 โครงการก่อสร้าง
ป้ายชื่อศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้มีป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดที่
ชัดเจน

ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด

 -  - 30,000  -  - จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(ป้าย)

มีป้ายชื่อบอก
สถานที่ตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่
ชัดเจน สะดวก
ในการติดต่อ

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น

เพื่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
อย่างน้อย 1 แห่ง

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาอย่างน้อย 
1 แห่ง

 -  - 100,000 100,000  - จํานวนสนาม
เด็กเล่นที่

ก่อสร้าง (แห่ง)

เด็กเล็กมี
สถานที่สําหรับ
เล่นเพื่อสร้าง
ปัญญา

กองการศึกษาฯ

 -  - 2,450,000 2,150,000 380,000 350,000 1,750,000  -  -  -
5                4                4               3                3                

รวม 7  โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงาน
ของสภาเด็กและ
เยาวชน

เพื่อสนับสนุน
ส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภา
เด็กและเยาวชนทุก
ระดับ ตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550

 สภาเด็กและเยาวชน  -  - 30,000 30,000 30,000  จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก
และเยาวชนใน
เรื่อง
กระบวนการ
การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาทั้ง
ในระดับชุมชน
ท้องถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม

 -  - - - 30,000 30,000 30,000  -  -  -
0 0 1 1 1

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 1  โครงการ
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แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

สนับสนุนการ
ดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 โครงการ

100,000 100,000  - 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

สนับสนุนการ
ดําเนินงาน
หมู่บ้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดทําโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญหา
ท้องถิ่น ของคนรุ่นเก่า
ให้กับเยาวชนรุ่นหลัง

จัดทําโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  1 โครงการ

30,000 30,000  - 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ส่งเสริมการ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
ประชาชน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้   
จํานวน 1 ศูนย์

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

เกิดศูนย์การ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบล

กองการศึกษาฯ

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

     3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการไถกลบตอ
ซังข้าว

 1.เพื่อทดแทนการ
เผาและการย่อยหน้า
ดินก่อนทําการ
เพาะปลูกด้วยเทคนิค
และเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพ        
2.ลดต้นทุนการผลิต
จากการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีในการ
กําจัดโรค แมลง และ
วัชพืช

อบรมให้ความรู้  1 ครั้ง/
สาธิต

50,000 50,000  -  -  - จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

1.ปัญหาด้าน
หมอกควันจาก
การเผาย่อย
หน้าดินลดลง  
2.ช่วยลด
ต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกร
และช่วยลด
ปัญหาการใช้
ปุ๋ยเคมีในการ
กําจัดวัชพืช
และ แมลง
ศัตรูพืช

 สํานักงานปลัด

5 โครงการอบรมใช้ปุ๋ย
พืชสด

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืช
สดในการเพิ่มผลผลิต
และลดการปริมาณ
การใช้ปุ๋ยเคมี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

50,000  -  - 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

6 โครงการลดการ
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

เพื่ออบรมการป้องกัน
การกําจัดศัตรูพืชโดย
ชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้    1 ครั้ง

 -  -  - 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

7 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ม.7

เพื่อส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

กุล่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ม.7

50,000       50,000        - 50,000      50,000      จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําเกษตร 
และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้
ผู้นําเกษตรและอกม. 
ให้ได้รับองค์ความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ และ
สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้จริง

จัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําเกษตร และ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 (อกม.) 1 ครั้ง

75,000       75,000        - 75,000      75,000      จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

กลุ่มผู้นําด้าน
เกษตร
สามารถนํา
ความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรใน
พื้นที่

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

9 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการ
พึ่งตนเองของ
ประชาชนและชุมชน
ท้องถิ่นให้สามารถ
นําไปใช้ในการดําเนิน
ชีวิตบนหลักความ
พอประมาณความมี
เหตุผลและมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี

อบรมให้ความรู้/ศึกษาดู
งานตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000     150,000      -  - 150,000    จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจแนว
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ

สํานักงานปลัด

10 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ทางการเกษตร

เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตร

จัดซื้อวัสดุเกษตร 20,000       20,000        -  -  - จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ(ครั้ง)

มีวัสดุทาง
การเกษตรใช้
อย่างเพียงพอ

สํานักงานปลัด

11 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเลี้ยงไก่ดํา

เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม
สร้างงานสร้างรายได้ 
และเป็นการพัฒนา
ชุมชนให้เข้มแข็ง  
และยั่งยืนต่อไป

เกษตรกร17 หมู่บ้าน 
รวม จํานวน 30 คน

50000 50,000        - 50,000 50,000  จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ประชาชนมี
การรวมกลุ่ม
เพื่อประกอบ
อาชีพและมี
รายได้เสริม

กองสวัสดิการ 
สังคม

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

12 โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา
ในกระชัง ม.8

เพื่อฝึกอบรม
เกษตรกรให้มีความรู้
ในการเลี้ยงสัตว์น้ําใน
ระบบอาหาร
ปลอดภัยสนับสนุนให้
ประชาชนกลุ่ม
เยาวชน ที่สนใจมี
อาชีพเสริม สร้าง
รายได้เสริมให้กับ
ตนเองและชุมชน

จัดฝึกอบรมกลุ่อาชีพ
เลี้ยงปลาในกระชัง

       50,000 50,000        -  - 50,000      จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เกษตรรมี
ความรู้ในการ
เลี้ยงสัตว์น้ํา 
และเสริมสร้าง
รายได้ให้เพิ่มขึ้น

 กองสวัสดิการ
สังคม

13 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตมันสําปะหลัง
แปลงใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
การผลิตมันสําปะหลัง
ให้ประชาชนในเขต
พื้นที่

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
โครงการ

     166,845 166,845      - 166,845 166,845 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจวิธีการ
ปลูกมัน
สําปะหลังให้มี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

14 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตข้าวแปลงใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
การผลิตข้าวแปลง
ใหญ่ให้ประชาชนใน
พื้นที่

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

     166,845 166,845      - 166,845 166,845 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปลูกข้าวเพื่อ
เพิ่มผลผลิต
การเกษตร

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

15 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตผักแปลงใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้
การผลิตผักแปลงใหญ่
ให้ประชาชนในเขต
พื้นที่

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

     166,845 166,845      - 166,845 166,845 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปลูกผักมากขึ้น

สํานักงานปลัด

16 โครงการส่งเสริม
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เพื่อส่งเสริมพัฒนา
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้สามารถประกอบ
อาชีพพึ่งพาตัวเองได้

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

       65,000 65,000        - 65,000 65,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร
สามารถ
ประกอบ
อาชีพพึ่งพา
ตนเองได้

สํานักงานปลัด

17 โครงการส่งเสริม
กลุ่มยุวเกษตรกร

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนมีความรู้
ด้านการเกษตรและ
สามารถนํามา
ประกอบอาชีพได้

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

       65,000 65,000        - 65,000 65,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

เด็กและ
เยาวชนมี
ความรู้เกี่ยว
การกับการทํา
เกษตรมากขึ้น

สํานักงานปลัด

18 โครงการส่งเสริมการ
ผลิตปุ๋ยหมักแห้ง

เพื่อส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยหมักแห้งเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

       55,000 55,000        - 55,000 55,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักงานปลัด

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

19 โครงการส่งเสริมการ
ทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมการทํา
ปุ๋ยน้ําชีวภาพเพื่อลด
ต้นทุนการผลิต

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

       40,000 40,000        - 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักงานปลัด

20 โครงการส่งเสริม
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 ม.7

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

     100,000  -  -  -  - จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักงานปลัด

21 โครงการสนับสนุน
เกษตรทําเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ม.8

เพื่อสนับสนุนการทํา
เกษตรตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

จัดฝึกอบรมและให้
ความรู้การทําเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง

  -   -   - 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้การทํา
เกษตรตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

 กองสวัสดิการ
สังคม

22 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสตรีกับวิธี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของสตรี
วิธีเศษฐกิจพอเพียง

    จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 85 คน

  -   -   - 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สตรีได้รับการ
พัฒนาศัยก
ภาพของตนเอง
ได้ดียิ่งขึ้น

 กองสวัสดิการ
สังคม

 -  - 1,465,535 1,315,535 - 1,395,535 1,595,535  -  -  -

 19 17 0 17 19

รวม 22  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)
1 โครงการก่อสร้าง

โรงสีข้าวชุมชน ม.7
เพื่อชุมชนมีโรงสีข้าว
เป็นของชุมชนเพื่อ
แปรรูปผลผลิตข้าว

ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน    500,000 500,000 - - 500,000 จํานวนอาคาร
ที่ก่อสร้าง 
(หลัง)

ชุมชนมีโรงสี
ข้าวและ
สามารถแปร
รูปผลผลิตข้าว
เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้สูงขึ้น

สํานักงานปลัด

2 โครงการก่อสร้าง
สถานที่จําหน่าย
สินค้าตลาดชุมชน ม.7

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนําสินค้าใน
ท้องถิ่นมาจําหน่าย
สร้างรายได้เลี้ยง
ครอบครัว             
2.เพื่อให้มีพื้นที่ตลาด
ที่เพียงพอสําหรับ
รองรับผู้ซื้อผู้ขายที่
เพิ่มขึ้นและเป็นตลาด
ที่ทันสมัยได้
มาตรฐานตามหลัก
สุขาภิบาล

ก่อสร้างสถานที่
จําหน่ายสินค้าตลาด
ชุมชน

   100,000 100,000 - - - จํานวน
หมู่บ้านที่

ได้รับประโยชน์
(หมู่บ้าน)

เกิดศูนย์การ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบล
ด่านขุนทด 
และมีสถานที่
จําหน่ายสินค้า
ตลาดชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

 -  - 600,000 600,000 - - 500,000  -  -  -

2 2 0 0 1

รวม 2  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบสา
ธารณภัยในการ
ดํารงชีวิตเบื้องต้น

ครอบครัวผู้เดือนร้อน
จาก สาธารณภัย

50,000 50,000 20,000 50,000 50,000 ผู้ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
(ครัวเรือน)

ผู้เดือดร้อนจาก   
สาธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

สํานักงานปลัด

 -  - 50,000 50,000 20,000 50,000 50,000  -  -  -
1 1 1 1 1

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม 1  โครงการ

โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
อบต.

    คณะกรรมการ    
หมู่บ้าน ม.1 - ม.17

       50,000 50,000       - - - จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้  
ความสามารถ
พัฒนาหมู่บ้านของ
ตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้พิการและ
ผู้ดูแลผู้พิการในการ
ดูแลตนเองเบื้องต้น 
และเพื่อให้ผู้พิการใน
ชุมชนได้รับข่าวสาร 
สิทธิประโยชน์อย่าง
ทั่วถึวและครอบคลุม

ผู้พิการและผู้ดูแลผู้
พิการ จํานวน 200 คน

       20,000 20,000       30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้นและได้รับ
ข่าวสาร สิทธิ
ประโยชน์อย่าง
ทั่วถึวและ
ครอบคลุม

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการเพิ่มศักยภาพ
และบทบาทสตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงาน ให้แก่กลุ่ม
สตรีตําบลด่านขุนทด

กลุ่มสตรีตําบลด่านขุน
ทด

       30,000 30,000       - 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

กลุ่มสตรีตําบล
ด่านขุนทดมี
ศักยภาพมากยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

68



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการภูมิคุ้มภัย
สายใยครอบครัว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเรียนรู้ความ
คาดหวังที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีต่อกันและ
กัน

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 140 คน

      100,000 100,000      150,000 150,000 150,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าใจ 
และทราบวิธี
ปฏิบัติต่อกันใน
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการสงเคราะห์เด็ก
ครอบครัวผู้เดือดร้อน 
และผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงินและจัดซื้อ
อุปกรณ์ รวมถึงเครื่อง
อุปโภคบริโภคและ
สิ่งจําเป็นต่างๆ ในการ
บรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ด้อยโอกาส

หมู่ที่ 1 - 17        30,000 30,000       30,000 30,000 30,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

(หมู่บ้าน)

เพื่อให้ผู้เดือดร้อน
มีเครื่องอุปโภค
และบริโภคที่จําเป็น

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชิวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม

 - เพื่อส่งเสริมและ

พัฒนาชีพในชุมชน    -
 เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชีพในชุมชน

สมาชิกในกลุ่มชุมชน
 และประชาชน หมูที่
 1 - 17

 -  - 25,000 25,000 25,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

(หมู่บ้าน)

 - ประชาขนมี
อาชีพในชุม

กองสวัสดิการฯ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ดําเนินงานของสภาเด็ก
และเยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน
ทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550

 สภาเด็กและเยาวชน  -  - 30,000 30,000 30,000  จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

(หมู่บ้าน)

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก
และเยาวชนใน
เรื่องกระบวนการ
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาทั้งใน
ระดับชุมชนท้องถิ่น

กองสวัสดิการฯ

 -  - 230,000 230,000 265,000 295,000 295,000  -  -  -
5 5 5 6 6

ที่ โครงการ

รวม 7  โครงการ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ

เพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้าง
รายได้

กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทด

       50,000 50,000        - 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพัฒนา
เป็นสินค้า OTOP 
ของตําบลในระยะ
ยาวต่อไป

กองสวัสดิการ
สังคม

2 โครงการฝึกอบรม
อาชีพตําบลด่านขุนทด

เพื่อส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนหมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดองค์ความรู้ 
สามารถนําความรู้ไป
ประกอบชีพและเกิด
รายได้

จัดฝึกอบรม จํานวน 2
 ครั้ง

      100,000 100,000      30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ

(ครั้ง)

ประชาชนใน
ชุมชนหมู่บ้านเกิด
องค์ความรู้ 
สามารถนําความรู้
ไปประกอบชีพและ
เกิดรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

1. สร้างกระแสค่านิยม
และเสริมสร้างภูมคุ้ม
กันทางด้านจิตใจ ใน
กลุ่มเยาวชน   2.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนได้ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติด

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1 

โครงการ

       40,000 40,000       30,000 40,000 40,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

สามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
และจํานวน
เยาวชนที่ติดยา
เสพติดในพื้นที่มี
จํานวนลดลง

สํานักงานปลัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ     
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานให้แก่กลุ่ม
อาชีพในเขตตําบล
ด่านขุนทด

 กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทด

       60,000 60,000        - 60,000 60,000 จํานวนครั้งที่
อุดหนุน (ครั้ง)

กลุ่มอาชีพตําบล
ด่านขุนทดมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ มั่นคง
 มั่งคั่ง ยั่งยืน (การน้อม
นําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
(Way Of Life)

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในหมู่บ้าน
เป้าหมายของตําบล
ด่านขุนทด ได้น้อมนํา
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต 
(Way of Life) และ
พัฒนาหมู่บ้าน ให้มี
ระบบการบริหาร
จัดการชุมชนแบบ
บูรณาการและพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ชุมชนสามารถเพิ่ม
ตนเองได้อย่าง มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตําบลด่านชุนทด หมู่ที่

 1 - 17

  -   - 100,000 100,000 100,000 จํานวนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

(หมู่บ้าน)

 -หมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบเพิ่มขึ้น    
 - เกิดการบูรณา
การการทํางาน
ร่วมกันของ
หน่วยงานระดับ
พื้นที่                -
 ประชาชนมีส่วน
ร่วมเกิดความ
สามัคคี มีการ
รวมกลุ่มสร้างงาน
สร้างอาชีพ มี
รายได้ แก้ปัญหา
ความยากจน

กองสวัสดิการ
สังคม

 -  - 250,000 250,000 160,000 280,000 280,000  -  -  -
4 4 3 5 5

รวม 5  โครงการ

โครงการที่ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1. ผู้สูงอายุ  1,245 
คน
2. ผู้พิการ 195 คน

3. ผู้ติดเชื้อHIV 7 คน

 -  - 11,790,000 11,790,000 15,861,600 15,861,600 15,861,600  -  -  -
 1 1 1 1 1

โครงการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ 
และผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ
 ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ 
HIV

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ
ผู้ติดเชื้อ HIV ในตําบล

ด่านขุนทด 

11,790,000 11,790,000

4.4 แผนงานงบกลาง

15,861,600 กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ 

(ราย)

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ติดเชื้อ HIV 
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 1  โครงการ

1 15,861,600 15,861,600
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แบบ ผ.02

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 อุดหนุนอาสามัครขั้น
มูลฐาน (อสม.)ประจํา
หมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่ม  
 อสม.ประจําหมู่บ้าน

กลุ่มอสม.ประจํา
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด 
จํานวน 15 หมู่บ้าน

225,000     225,000  - 150,000 150,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
อุดหนุน 
(หมู่บ้าน)

งานด้าน
สาธารณสุข
ภายในหมู่บ้าน
มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

1.เพื่อลดอัตราการ
เกิดโรคต่าง ๆ จาก
การขาดการออก
กําลังกาย             
2.ให้ประชาชนใน
พื้นที่ได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของการ
ออกกําลังกาย        
3.เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่เกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะ

    ประชากรในเขตพื้นที่ 
 ม.1 - 17

50,000       50,000  - 50,000 50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

อัตราการเกิด
โรคในพื้นที่
ลดลง และ
ประชนในพ้น
ที่มีความเข้าใจ
เรื่องการออก
กําลังกายที่
เหมาะสมกับ
วัยของตนเอง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5.1 แผนงานสาธารณสุข

วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่
(สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ และทั่วถึง

  ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

370,000     270,000 260,000 260,000 260,000  จํานวน 
ครั้งที่ 

สมทบต่อปี 
(ครั้ง)

ประชาชนให้
ความสนใจ
ดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการรณรงค์
ควบคุมโรคระบาดตาม
ฤดูกาล

1.เพื่อลดอัตราป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรค
ระบาดตามฤดูกาล
ของประชากรใน
ชุมชน                 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตอบต.มีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการป้องกัน       
3.เพื่อเป็นการ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่

   ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

80,000       80,000  -  -  - จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

1.อัตราการ
ป่วยและการ
เสียชีวิตด้วย
โรคระบาด
ตามฤดูกาล
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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5 โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

1.เพื่อลดอัตราป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรค
ระบาดตามฤดูกาล
ของประชากรใน
ชุมชน                 
2.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตอบต.มีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการป้องกัน       
3.เพื่อเป็นการ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่

   ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

1.อัตราการ
ป่วยและการ
เสียชีวิตด้วย
โรคระบาด
ตามฤดูกาล
ลดลง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

6 โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุใน
พื้นที่มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการดูแล
สุขภาพของตนเองที่
ถูกต้อง และต่อเนื่อง
ครบทุกด้าน          
2.เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการดูแลตรวจ
ร่างกายและตรวจ
สุขภาพภายในช่อง
ปากและฟัน

   ประชากรในเขตพื้นที่ 
ม.1 - 17

100,000     100,000 120,000 120,000 120,000 จํานวน
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ผู้สูงอายุใน
พื้นที่
รับผิดชอบมี
สุขภาพสม
บูรณแข็งแรง 
ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่
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7 โครงการพัฒนา
เครือข่ายส่งเสริม
บริการอนามัยเจริญ
พันธ์และเอดส์สําหรับ
วัยรุ่น

1.เพื่อให้วัยรุ่นมี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการคุมกํา
เนินที่ถูกวิธี และลด
ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น                   
2.เพื่อป้องกันการเกิด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น โรค
เอดส์

กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่/ และ
ในโรงเรียนในเขตพื้นที่

30,000       30,000  - 30,000 30,000 จํานวน
วัยรุ่นที่เข้า
ร่วม

โครงการ 
(คน)

อัตราการ
ตั้งครรภ์ และ
อัตราการเกิด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่นลดลง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

8 โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

เพื่อสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์ที่มีอยู่ใน
แต่ละหมู่บ้าน 
จํานวนปีละ 2 ครั้ง 
และขึ้นทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

17,000       17,000  -  -  - สํารวจ
ข้อมูล

จํานวนสัตว์
และขึ้น

ทะเบียนสัตว์

สามารถรู้
จํานวน
ประชากรสุนัข
และแมวที่มีอยู่
ในตําบลด่าน
ขุนทด ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่
มีเจ้าของ

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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9 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อดําเนืนการฉีด
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตัวละ 30 บาท 
โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากร
สุนัข/แมว

 ฉีดวัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ตามจํานวนประชากร

สุนัขและแมว

85,000 85,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ประชากร
สุนัขและ
แมว (ตัว)

สุนัขและแมว
ในเขตพื้นที่
ได้รับการฉีด
วัคซีนป้องกัน
และควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

10 โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ในการแก้ไข
ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็ง
และยังยืน

เพื่อเสริมศักยภาพ
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชากร
โดยการขจัดปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
ให้หมดไป

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
 โครงการ

 -  - 20,000       20,000       20,000      จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

11 โครงการสถานศึกษาสี
ขาว

เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวน 1 

โครงการ

30,000 30,000  - 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาด
ของยาเสพติด
และอบายมุข
ในสถานศึกษา

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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12 ค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าตอบแทน
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่น

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
 จํานวน 2 คน

 -  - 144,000 144,000 144,000 จํานวน
อาสาสมัคร 
(คน)

มีผู้ดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

13 โครงการสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

เพื่อสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์ที่มีอยู่ใน
แต่ละหมู่บ้าน 
จํานวนปีละ 2 ครั้ง 
และขึ้นทะเบียนสัตว์

สุนัขและแมวที่อยู่ในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 สํารวจ
ข้อมูล

จํานวนสัตว์
และขึ้น

ทะเบียนสัตว์

สามารถรู้
จํานวน
ประชากรสุนัข
และแมวที่มีอยู่
ในตําบลด่าน
ขุนทด ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่
มีเจ้าของ

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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14 โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชดําริ
ด้านสาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3 
โครงการ

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด จํานวน 17 

หมู่บ้าน

340,000 340,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนใน
เขตพื้นที่มี
สุขภาพอนามัย
ดีสมบูรณ์
แข็งแรงและ
เข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 -  - 1,344,000 1,244,000 991,000 1,251,000 1,251,000  -  -  -
11 11 8 12 12

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 14  โครงการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายหนองสําโรง ม.1

252,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

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

404,000

252,000

1 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายหน้าบ่อนไก่สี่
แยกกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายน้าทิศล้าน ถึงนา
นางเครือวรรณ์  ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดินกว้าง 6 เมตร
   ยาว  1,600 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

 -

 -

252,000

404,000  -  -

 -

298,000  -  -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

713,000

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

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

342,000

70,000

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายสายเจ้าปู่ ถึงแท่น
ปูน ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

373,000  -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากที่ดินนางมลถึงที่ดิน
นายประสาท เวียนขุนทด 
ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

70,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 บ้านนายแฉะ
สิ้นสุดบ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

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

 -

 -

342,000

713,000  -  -

 -

342,000  -

 -

 -

82



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ม.1 เส้นข้างโรงเรียน
มัธยมด่านขุนทด ถึง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6 
เมตรยาว 700 เมตร

 - 2,520,000 2,520,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

2,957,000

6,300,000

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

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

8 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 เส้นบ้านนายดํา 
ถึง ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

466,000  -  - - กองช่าง

9 โครงการติดตั้งสัญญาณ
เตือนทางจราจรภายใน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจร

 - 200,000 จํานวนที่ติดตั้ง
 (แห่ง)

การเกิด
อุบัติเหตุด้าน
การจราจรลดลง

200,002 กองช่าง

กองช่าง

 -11 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ม.1 บ้านนายแฉะ
สิ้นสุดบ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตรยาว 1,100 เมตร

2,957,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอยบ่อขยะ  
ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร ยาว 2,100 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

 -

200,001

 -

6,300,000

ติดตั้งสัญญาณจราจร
(ไฟกระพริบ), ป้าย
บังคับจราจร  ป้าย
บอกทาง และกระจก
โค้งมน ฯลฯ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

372,000

159,000

50,000

1,597,000โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายหน้าบ้านนางสาคร
 ถึงนานายประสงค์

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายนานางประจวบ 
ภูมิโคกรักษ์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 15 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

16

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน
ได้

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ม.1 สายบ้านนายพานถึง
นานายตุ้ย  สายพลกรัง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

13 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายนานาย
ประสงค์

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร

224,000 กองช่าง224,000  - -

14 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ม.1 สายนาพ่อใหญ่เชื้อ ถึง
ไร่นายบุญทิน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

372,000  -  -372,000 กองช่าง

50,000  -  -

1,597,000

159,000  -  -

1,597,000  - 1,597,000

 -

 -

224,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร ยาว 400 
เมตร พร้อมวางท่อ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน
ได้

 -594,000

640,000

594,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.1 สายไร่นายเสนาะ
 ถึงนานายบุญธรรม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,600 
เมตร

594,000

กองช่าง

20 โครงการปรับเกรดถนน
สายบ่อนไก่ ม.1ถึงกุดน้ําใส

600,000

60,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล 
ม.1 สายหน้าบ้านนายพูน 
ถึงบ้านนายทวนชัย

ปรับเกรดถนน กว้าง
 8 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

60,000  - กองช่าง

21 ก่อสร้างถนนลาดยางทับ 
คสล. พร้อมวางท่อ เส้น
ร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

640,000  - 640,000

 -

600,000  -  -

 -

 -

594,000

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

179,000

1,200,000

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
ที่ซ่อมแซม 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

100,00024 ซ่อมระบบระบายน้ําใน
หมู่บ้าน ม.2

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ําในหมู่บ้าน

23

179,000

กองช่าง

22 ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่  ม.2

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ขนาด ø0.40
เมตร

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ซอยที่ 2 ระยะทาง 
62 เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

ซอยที่ 3 ระยะทาง 
60 เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

ซ่อมแซมถนนคสล. 
โดยการปูแอสฟัล
ติกท์ ทับถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร

กองช่างซ่อมแซมถนนคสล.บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

ซอยที่ 1 ระยะทาง 
62 เมตรบ่อพัก 5 บ่อ

 -  -

 -

100,000 100,000 100,000

 -

100,000

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ก่อสร้างลูกระนาด
1. เส้นโรงซักฟอก

12,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - จํานวนจุดที่
ก่อสร้าง(แห่ง)

20,000

28 ก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อม
วางท่อระบายน้ํา เส้นโรง
ฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 6 
 เมตร ยาว 200  
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ําคสล.

150,000  -

26 ถมดินไหล่ทางถนนเส้นโรง
ฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถมดินไหล่ทางถนน ความยาวของ
ถนน (เมตร)

27 ก่อสร้างลูกระนาด เส้นหลัง
อําเภอ ม.2

เพื่อชะลอความเร็ว
ของยานพาหนะที่
สัญจรบนถนน

20,000

2. ซอยบ้านหมวดใหญ่

กองช่างเกิดความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรใน
เขตชุมชน

กองช่าง

200,000  - -25 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.2 
ทางไปโนนสะเดา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร  ยาว 800 
เมตร หนา 0.10 เมตร

200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

12,000  -  -

20,000

150,000  -  -

 -

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

รางระบายน้ํา
ระยะทาง 100 เมตร
 ตามแบบที่อบต.
กําหนด

32 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหลี่ยม ม.2   หลังหมู่บ้าน
ลําเชียงไกร ทางไปโนน
สะเดา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

29 1,303,000 1,303,000 ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา

(เมตร)

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ม.2  เส้นหลัง
อําเภอ  จํานวน 5 ซอย

เพื่อให้มีร่างระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร) )

การระบายน้ํา 
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยโรงฆ่าสัตว์ พร้อมบ่อพัก
 ม.2

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

1,303,000

31 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ม.2 เส้นทางไป
บ้านนายจินดา รางระบาย
น้ําเชื่อมต่อรางระบายน้ําเดิม

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

180,000180,000

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

วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ø0.80 เมตร 
ยาว 610 เมตร 
พร้อมบ่อพัก

ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน
ได้

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -  -

กองช่าง

 -567,000 567,000  -

1,303,000 การระบายน้ํา 
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

1,303,000

180,000  -  - -

 -

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง34 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยโรงฆ่าสัตว์ พร้อม
วางท่อระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร
 พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา

1,080,000  -

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

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณข้าง

ถนนให้ดูสวยงาม

 -  -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 80 เมตร

217,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

1,080,000

217,000  -

กองช่าง

 - 217,000

33 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ถนนสายข้างโรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณข้าง
ถนนให้ดูสวยงาม

ปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้
 และกําจัดวัชพืช
บริเวณสองข้างทาง 
ถนนสายโรงฆ่าสัตว์

100,000

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นบ้านนายฉันณะ ม.2

1,082,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

36 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ม.2 เส้นทางแยกลานมันไป
บ้านโนนสะเดา ถึงประปา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว  500 เมตร

1,082,000

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

20,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

20,00037 โครงการเพิ่มไหล่ทางถนน
ซอยสนามปากทางถึงบ้าน
นายจินดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพิ่มไหล่ทางถนน 
ระยะทาง 200 เมตร

 -

 -

 -

89



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

 -

40 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์สข้ามคลองสวนหมาก 
ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และช่วยให้การ
ระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์ส ขนาด 2.10x 
2.10เมตร จํานวน 3 
ช่วงยาว 5 เมตร 
ตามแบบอบต.กําหนด

447,000

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

เพื่อป้องกันน้ํากัด
เซาะตลิ่งเข้าไป
กําแพงวัดสว่าง
อารมณ์ (บ้านจั่น)

ก่อสร้างกําแพง สูง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

200,000  - ระยะทางที่
ก่อสร้าง (เมตร)

ช่วยทํานุดูแล
สถานที่ไม่ให้
ถูกน้ํากัดเซาะ
และพังทลาย

กองช่าง

447,000  - 447,000 ความยาวของ
บล๊อก (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม  
และการระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก

 -

ความยาวของ
ถนนที่

ซ่อมแซม 
(เมตร)

 -

200,000

38 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ซอยร้านอาหาร      
บัวหลันปูผิวแอลฟัลท์ติก 
คอนกรีต ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปูผิวแอลฟัลท์ติกคอน
 กรีต กว้าง 7 เมตร 
ยาว 410 เมตร หนา 
0.04 เมตร

861,000 861,000

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน
ได้

กองช่าง -  -41 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ม.3 สายบ้านนาง
เปรียว - นายเยาว์

เพื่อให้มีร่างระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา 
0.30X0.30X0.10 
ยาว 44 เมตร

75,000 75,000  -

200,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

44 ยกคันดิน สายหนองขลุย ม.3 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ยกคันดิน กว้าง 3 
เมตร ยาว 350 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

30,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

499,000 499,000 กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง42 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหัวนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

43 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายกกนา ม.3

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

499,000 499,000  -  -

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

30,000

2,413,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

45 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล.ภายใน
หมู่บ้านพร้อมฝาปูน  ม.3

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

2,413,000เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

 -

 -

 -

91



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างศาลา
กลางบ้าน ม.3

เพื่อให้ชาวบ้านมี
สถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

ศาลากลางบ้าน  1 
หลัง กว้าง  6 เมตร 
ยาว 12 เมตร ตาม
แบบที่อบต.กําหนด

350,000 350,000

46 โครงการวางท่อระบายน้ํา
สระกุมสูง  ม.3

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

286,000  -วางท่อระบายน้ํา ø 
0.60 เมตร ยาว 185 
เมตร

286,000

 - 350,000 ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง

 - การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

49

จํานวนที่
ก่อสร้าง(หลัง)

ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 32 เมตร

55,000 55,000

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางสมบูรณ์    
(ข้างวัด) ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 161 เมตร

263,000 263,000  -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

 -

 -

 -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

539,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง50

52 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายพัด ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

539,000

646,000โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นทางไปโรงปุ๋ย ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนน คสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

646,000  -

ถนน คสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 20 เมตร

35,000

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

53 โครงการยกคันดินสาย
หนองหมู ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

148,000 148,000

51

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

35,000  -  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -

 -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

54 โครงการปูผิวจราจรแอส
ฟัสติกภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปูผิวจราจรแอสฟัส
ติก กว้าง 4.50 เมตร
 ยาว 2,000 เมตร

 - 2,440,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

653,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง2,440,000

 -653,00055 โครงการเทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิมภายในหมู่บ้าน 
ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เทคอนกรีตทับ
เส้นทางเดิม.ภายใน
หมู่บ้าน กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

56

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

50,000 การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ําบริเวณด้านข้างกําแพง
โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์ 
(รัฐประชาสรรค์)  ม.3

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การสัญจร

ขุดลอกท่อระบายน้ํา 50,000 50,000

2,440,000

50,000 กองช่าง50,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 -100,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

60

58 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายเลียบคลองน้ําขาว
ตอนเหนือหลังบ้านตาเดช 
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 บ้านโคกรักษ์ ม.4 ตําบล
ด่านขุนทด เชื่อมบ้านกลาง 
ตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการยกระดับถนนดิน 
ซอยบ้านตาสวัสดิ์สินขุนทด
 ม.4

433,000

4,786,000

100,000ถนนดิน กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

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

 -

480,00057 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ม.4 เส้นสี่แยก
บ้านป้าหมาน - สระโตน

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การสัญจร

รางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปูน ขนาด 
0.30 x 0.30 x 0.10 
เมตร ระยะทาง 320 
เมตร

480,000

433,000

4,786,000

480,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

กองช่าง- -

 -

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

-

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยสจ. วิโรจน์ 
บ้านโคกรักษ์ ม.4

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคสล.  ราง
ระบายน้ํา   คสล. 
พร้อมฝาขนาด 
0.30x0.30x0.10 
เมตร ยาวรวม 70 
เมตร พร้อมวางท่อค
สล. ขนาด ศก. 0.30 
เมตรยาวรวม 31 
เมตร  โดยรื้อท่อเดิม
รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

150,000

61 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางแดง ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

52,000 กองช่าง -52,000  -

 - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

109,000 109,000  -  -

 -  -150,000

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

63

62 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายวินัย พันขุนทด
 ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

การระบายน้ํา
และการคมนาคม
เป็นไปด้วยความ

สะดวก

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

81,000  -  -

 - -

200,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ปรับปรุงภูมิทัศน์

81,000

 -  - -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

64

 -200,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนน 300,000 300,000

จํานวนสระน้ํา
ที่ปรับปรุง 

(แห่ง)

ปรับปรุงภูมิทัศน์ สายรอบ
บึง ม.4

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ซ่อมแซมถนนคูบึงเชื่อม ม.5
 ตลอดสาย

65 โครงการยกระดับถนน 
คสล.ซอยข้างวัด ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ยกระดับถนน กว้าง 6
 เมตร ยาว 500 เมตร

66

67 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.4 สายรอบบึง 
พร้อมลงหินคลุก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -115,000 115,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง -

 - กองช่าง

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 600 เมตร

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

 -

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยหน้าบ้านอดีตผู้ใหญ่
ฉัตร ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยยอดตอง ม.5

700,000

 -  - -

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

700,000  -

174,000

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

100,000  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

68 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกภายในลาน
อเนกประสงค์อบต.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง -

กองช่าง -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

69

70 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

546,000

 -

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้าน
ใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

546,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
25 เมตร            
ช่วงที่ 2 ถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
340  เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

174,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

-- กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

215,000  -  -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

76 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านผู้ใหญ่รุ่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.5 
เมตร ยาว 100 เมตร

192,000

72 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

ถนนคสล. กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 100 เมตร

192,000

73

74 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยข้างวัด ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยอปพร.เหี่ยว ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

215,000

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านทิดล่อน ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

325,000 325,000

 -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

77 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านยายอุ่ม ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

217,000 217,000 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านครู ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 50 เมตร

110,000 110,000 -

 -

-

- ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

-

- ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

274,000 274,000 -

 -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

 -

 -

 -

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

79 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนาตาลน ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -  -

81

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก ม.5 ต่อจาก  
เส้นเดิม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอสฟัลท์ติก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

1,990,000

 -

 -1,990,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นทางไปขนส่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 160 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

25,000 25,000

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

311,000 311,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

80

78 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยาง สายหลังวัด
บ้านใหม่เจริญสุข ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนลาดยาง  - 200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ้านผอ.ณรงค์ ม.5
 เชื่อมตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร

373,000 373,000

100



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

วางท่อระบายน้ํา

เส้น 1 ยาว 150 เมตร

เส้น 2 ยาว 180 เมตร

เส้น 3 ยาว 130 เมตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

85 ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

271,000

 -โครงการวางท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.6 พร้อม
บ่อพัก

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

550,00086

271,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

540,000

100,000

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา 
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

84

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

83 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก รอบสระน้ําถนนวน ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 -

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยรื่นรมย์ ม.5

550,000  -  -

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

540,000

 -

 -

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านตาพล ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

100,000

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ถนนลาดยางทับคสล.
  กว้าง 5  เมตร ยาว 
 500  เมตร หนา  
0.05 เมตร

87 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. 
เส้นทางเข้าบ้านกํานัน ถึง
โรงเรียนถนนหักน้อย ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 3  
เมตร ยาว  50  เมตร
 หนา  0.15  เมตร

84,000

44,000

84,000

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายทางเข้าบ้านนายสง่า 
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายบ้านลุงเจียม ม.6

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

1,050,000  -

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

1,050,000

900,000

89 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 รอบสระหนองมะค่า ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5  
เมตร ยาว  390  
เมตร หนา  0.15  
เมตร

1,050,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

88 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นหน้าบ้านลุงกอบ ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  5  
เมตร ยาว  25  เมตร
 หนา  0.10  เมตร

70,000 70,000  -

900,000

ถนนคสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว  30  เมตร
 หนา  0.15  เมตร

44,000  -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

92 โครงการก่อสร้างถนน   หิน
คลุก ม.6 สายนานายอุทัย 
ไปร่วมกุดน้ําใส ต.หนองบัว
ตะเกียด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

94

370,000 370,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 - กองช่าง

95 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
(ติดบึง) เส้นหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ ทองคลี่ ม.6

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ขนาดø0.40 
เมตร จํานวน 45 
ท่อน พร้อมบ่อพัก
สําเร็จรูป จํานวน 5 
บ่อ

 -

93 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านสวน ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

ถนนคสล. กว้าง  4  
เมตร ยาว   90  
เมตร หนา  0.15  
เมตร

 -  -214,000

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านนายบรรจง กิขุน
ทด ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  3  
เมตร ยาว   50  
เมตร หนา  0.15  
เมตร

130,000 130,000

 - การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

133,000

 -

 -

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

117,000 117,000  -

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง -

96 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก ม.6 ซอยบ้าน    
ผอ.ชาติ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
 เมตร ยาว  100  
เมตร หนาเฉลี่ย  
0.10  เมตร

16,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

872,000 872,000

287,000

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 2.50 
กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

99 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุก เส้นจากวัดป่า ม.6
 ถึงทางเชื่อมไป ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

97 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ม.6 ทางแยกบ้านยายบ่อ  
หิบขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3  
เมตร ยาว  65  เมตร
 รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -

 -

98 โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุกสายใต้บึง -       
บ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - -287,000  -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

16,000  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

102 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารูปตัววีจากหนอง
กระทุ่มถึงสระวัด ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํารูปตัววี
 ระยะทาง 475 
เมตรพร้อมประตูน้ํา  
     (จากสระลูกใหม่
ถึงสระวัด)

1,187,000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

30,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

520,000 520,000  -

1,187,000  -1,187,000 กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

30,000

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

103

101

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยสุขศีลธรรม ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 280 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

598,000 598,000  -

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองกา ม.7   
(เส้นข้างสระใหม่)

104 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองเกตุ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 3,500 
เมตร หนา 0.10 เมตร

728,000 728,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

กองช่าง

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

ถนนดิน 16,000

ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
เมตรยาว 100 เมตร

109

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

105

กองช่าง

 - การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

107 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองร้าน (ต่อจากสาย
หนองเกตุ) ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 8 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

207,000

106 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา สายกลางหมู่บ้าน
 ม.7

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

 - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

 -

 -เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา ขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
พร้อมฝาปิด

761,000

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองนิ่ม ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

177,000 177,000

207,000

761,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหนองบาร์ (แยกถนนดํา
ไปแก้มลิง ) ม.7

108 โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายเนินกรวด ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 8 
เมตร ยาว 500 เมตร

105,000

 -

105,000

ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -

 -

 -

 -16,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

24,000 24,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
บ้านอบต.เอี้ยง ม.7

110

112

 -

จํานวน
สถานที่

ปรับปรุง (แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
เป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
 ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

1.เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จํานวน
สถานที่

ปรับปรุง (แห่ง)

2.เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง500,000

111 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระหนองกระทุ่มม.7 
(สระใหม่)

ลงหินคลุกรอบสระ 5
 x 500 เมตร พร้อม
ปลูกต้นไม้

500,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระวัด ม.7

ปรับปรุงภูมิทัศน์

500,000

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
เป็นการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
 ชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

 -

 -  -500,000

2.เพื่อส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

 -  -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง - -284,000284,000ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองสะแก ม.7

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -52,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายบ้านนายสมชาย 
หน้าบ้านอบต.สมาน ม.7

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนน    
หินคลุกสายประปาหมู่บ้าน
 ม.7

กองช่าง

กองช่าง

117 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นซุ้มประตูวัด ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

405,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

64,000 64,000  -

116 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 สายบ้าน อบต.แต๋ว ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 70 เมตร 
หนา 0.10 เมตร

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

167,000  - -

115

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

52,000114

113

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร
 หนา 0.10 เมตร

กองช่าง

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

405,000  -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -

 -

 - -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 -

 -

 -

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้าน
 ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 
0.5 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 5,000 
ลบ.ม.

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

จํานวนที่
ก่อสร้าง (หลัง)

ประชาชนที่มา
นั่งรอรถโดยสาร
ได้มีที่สําหรับ
หลบแดด หลบ
ฝน

ความยาวของ
ถนนที่ปรับปรุง

 (เมตร)

กองช่าง

กองช่าง

118 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยสุขไพศาล ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 80 เมตร

172,000

1,500,000

119 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสาร ม.7 บริเวณหน้า
ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ

เพื่อให้ประชาชน
ที่มานั่งรอรถ
โดยสารได้ใช้
ประโยชน์หลบ
แดดหลบฝน  และ
เป็นจุดพักรถแก่ผู้
สัญจร

ศาลาพักผู้โดยสาร 
กว้าง 3.50 เมตร ยาว
 3.50 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

150,000 150,000

172,000

120 1,500,000

 -

 -

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง427,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

310,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

124

 -  -1,702,000

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง (ครั้ง)

ปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชาคม

 -

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

กองช่าง1,702,000ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร

-64,000

 - -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 --  -

123

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายโนนบ้านน้อย
เชื่อมต่อ ม.9

122 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายสมชาย ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ 9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

- ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

-

-

-

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

ถนนหินคลุกกว้าง 4 
เมตร ยาว 800 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 -

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 38 เมตร 
 พร้อมลูกรังไหล่ทาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

64,000

427,000

200,000 200,000

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

125

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายทุ่งทิพย์ ม.8

121 โครงการปรับปรุงต่อเติม
ศาลาประชาคม ม.7

เพื่อให้ชาวบ้านมี
สถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

-

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

405,000 405,000

120,000 120,000

314,000 314,000

 -  -  -

 - -127

 -วางท่อคสล.ขนาด ø 
0.40 เมตร จํานวน 3
 จุดๆละ 6 ท่อน

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่างความยาวของ
กําแพง (เมตร)

แก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชน
ได้

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

300,000 300,000  - ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

126 โครงการวางท่อระบายน้ํา
ข้ามถนนสายโนนบ้านน้อย
เชื่อม ม.9

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

128 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ทางไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี        
ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
น้ําเซาะ ม.9 สายเชื่อมเขต
เทศบาลฯ

โครงการก่อสร้างบล็อกคอน
  เวิร์สข้างสระตาเผือก ม.9

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอน
เวิร์ส ระยะทาง 250 
เมตร

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 250เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะและแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมพื้นที่
ชุมชน

กําแพงกันน้ําเซาะ 100,000 100,000

โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม 
เส้นหน้าทํานบห้วยน้อย 
คสช.ข้างสระตาเผือก ม.9

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อบล๊อกคอนเวิร์ส
 กว้าง 2.1 x 2.1 เมตร

 ยาว 11 เมตร

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

129

130

 -

-

 -

 -

- -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1,400,000 1,400,000

90,000 90,000

576,000 576,000

270,000 270,000

 -

134

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. ซอยบ้าน
ลุงถัน วินัยสุชาติ ม.9

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

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

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายทุ่งกลาง 
ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

ถนนคันดิน กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร

132 โครงการก่อสร้างถนนคัน
ดินสระน้ําผู้ใหญ่ฉวี - 
กระท่อมลุงเสมอ ไชยณรงค์
 ม.9

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

131

 -

 - -

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

1,244,000

135

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

กองช่าง

2,689,003

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 5,000 
เมตร

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

139 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

5,375,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทาง

5,375,0005,375,000

5,372,000

3,226,000 3,226,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากสามแยกถึงบ้านนาย
ปรีชา ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทาง

2,689,000 2,689,000

136 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
 จากบ้านย่าสําเภา ถึง
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา   
ม.10

3,226,003ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทาง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

137 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
จากโรงเรียนไชยณรงค์
วิทยาถึงสามแยกวัด ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร พร้อมลูกรัง
ไหล่ทาง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,244,000

5,372,000

138 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 - 2,689,002

 -

 -

 -

5,375,000

 -

 -

 -

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

147,000 147,000

50,000

50,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อลอกท่อระบาย
น้ําให้น้ําสามารถ
ระบายได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วมขัง

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
และประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

จํานวนฝาที่
ซ่อมแซม (ฝา)

โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ํา สายสระหนองโสน ม.11

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ยกระดับถนนดิน พร้อมลง
หินคลุกสายรอบสระ    
หนองโสน ม.11

โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําและระบบระบาย
น้ํา สายกลางหมู่บ้าน ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่าง

50,000 50,000

กองช่าง

 - กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

143

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ยกระดับถนนดิน 
กว้าง 4  เมตร ยาว 
300  เมตร  หนา
เฉลี่ย 1.00  เมตร

10,500,000

ซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําและระบบ
ระบายน้ํา

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง และป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุใน
การสัญจร

50,000ขุดลอกท่อระบายน้ํา

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

10,500,000 -140 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เส้นรอบ
หมู่บ้าน  ม.10

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

50,000

50,000

142

141

 -

50,000 50,000

 -  -

50,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

75,000 75,000

200,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4.80
 เมตร ยาว 35 เมตร
 พร้อมเปลี่ยนฝาท่อ 
จํานวน  2 จุด

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ทับถนนเดิม พร้อมเปลี่ยน
ฝาท่อ ซอยบ้านยายสนาม 
ม.12

110,000

กองช่างโครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝาปูน  
ซอยยายจันทร์ ม.11

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

 -  -  -

 - ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

 -

145 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ําหนองโสน  ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ํา
เพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

200,000

 โดยรื้อท่อเดิมออก 
และก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมฝา
ตะแกรงเหล็กใหม่ 
ระยะทาง  25   เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

244,000  -

จํานวน
สถานที่ที่

ปรับปรุง (แห่ง)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

244,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ําหนองโสน

 -

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

146

147 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
หน้าศาลากลางหมู่บ้าน ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

144

 -

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

257,000 257,000

 

215,000

 

47,000 47,000

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร
  หนา 0.15 เมตร 
พร้อมไหล่ทาง

150

149

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

 -

215,000  -  - -

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

151 ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 150 เมตร
  หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

58,000

เพื่อให้มีท่อระบาย
น้ําช่วยระบายน้ํา
ได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
 ระยะทาง 80 เมตร 
พร้อมวางท่อขนาด 
0.60 เมตร จํานวน 
15 ท่อน

148

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา สายถนนเข้าบ่อ
วัดบ้านใหม่ด่านขุนทด ม.12

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 120 เมตร  
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยหน้าบ้านนาง
ณัฐนันท์ อรัญญา ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นข้างศาลตาปู่ดํา ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

58,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 -

 -

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

39,000

36,000 36,000

 

36,000 36,000 กองช่าง

 

36,000 36,000

 

124,000 124,000 กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

39,000

156

153

154

155 ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 -

152

 -

 -ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 90 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 -

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยหน้าบ้านป่าไม้
(หลังศาลากลาง บ้านหลัง
ใหม่) ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยหน้าบ้านฝรั่ง
สร้างใหม่สองหลัง  ม.12

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยบ้านครูนิภา
วรรณ มูกขุนทด ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 330 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านครูโก้ ม.12

 -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - -

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เชื่อมทางไปบ่อวัด  ม.
12

 -

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

กองช่าง -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -321,000 321,000

158

159

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 100 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
  ซอยบ้านครูโก้  ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

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

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยหน้าบ้านฝรั่งสร้างใหม่ 
ม.12

244,000 244,000เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

244,000  -

24,000  -ถนนคสล. กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมไหล่ทาง

24,000เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

244,000โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยหน้าบ้านครูนิภาวรรณ
   ม.12

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยบ้านนายหนุ่ม - นาง
น้อย ม.12

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

209,000

257,000 257,000

71,000

กองช่าง

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

 -209,000

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

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

กองช่าง

 -

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

161 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
ซอยบ้านพี่แมว สายบ้าน
บ้านตาม่าว ม.13

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา
ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร ระยะทาง
 245 เมตร พร้อม
บ่อพัก จํานวน 15 บ่อ

 -

วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตรระยะทาง 
270 เมตร  พร้อม
บ่อพัก จํานวน 30 บ่อ

 -

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

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -  -71,000  -163 โครงการเสริมถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา     
สายนานายจรูญ ไวขุนทด 
ม.13

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

188,000 188,000

65,000 65,000

102,000

 -

 -

 -

กองช่าง

 - กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

167

168

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายจรูญ  ถึง
นานายยง  ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร

102,000166 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายยง ถึงนา
นายจรูญ  ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 500 เมตร

96,000

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายไร่ป๋าธงชัย ถึงนานาง
เฉลียว ธรรมรักสัตย์ ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -165

164 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมลงหินคลุกจากคลอง
หินปูน ถึงนานายพ่วง ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 600 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

96,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกซอยบ้านนายอาสา ม.
13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 53 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

12,000 12,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 -  -172

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายไร่นายสมจิน ถึงไร่ป๋าธง
 ม.13

171 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง  5
  เมตร ยาว  300 
เมตร

95,000โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายไร่นางบุญโรม ถึง
ไร่นายณรงค์เวช เหิมขุนทด
 ม.13

95,000

169

170

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยตรงแป๊ะรีสอร์ท ถึง
บ้านยายช่วย ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4  
เมตร ยาว 53  เมตร 
 หนา 0.15 เมตร

124,000 124,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยบ้านนายสม  ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนคสล 
กว้าง 2.8  เมตร ยาว
 44  เมตร ช่วงที่ 2 
ถนนคสล กว้าง 3  
เมตร ยาว 100  
เมตร รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

300,000 300,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล กว้าง 5  
เมตร ยาว 240 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

648,000 648,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

174 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยตําหลุ ถึงนาผู้ใหญ่บูรณ์
 ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 
เมตร ยาว 4,000 
เมตร

337,000 337,000  -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

2,886,000 2,886,000

กองช่าง

กองช่าง

 -

175  โครงการก่อสร้างถนนคสล
 พร้อมวางท่อ เส้นทางเข้า
นานารีสอร์ท ม.14

 -

173 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน  
ม.14

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมน้ําขัง

ก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําคสล.  ราง
ระบายน้ําคสล. 
พร้อมฝา ขนาด 
0.30x0.30x  0.10 
เมตร ยาวรวม 300 
เมตร พร้อมวางท่อค
สล. ขนาด ศก. 0.30 
เมตรยาวรวม 6 เมตร
 รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 - 400,000  -  - ความยาวของ
ระบบระบาย

น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก

 -  -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

50,000

 

41,000 41,000

 

ถนนดิน จํานวน 2 25,000

 

 -

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

178  -

176

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ม.14 (หน้าปั้ม
ปตท.)

เพื่อมีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.14
   (หน้าปั้มปตท.)

179 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ม.14 สายศาลากลางบ้าน 
จํานวน 2 สาย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
  สายบ้านนายต้อผลไม้ ม.
14 พร้อมบ่อพักน้ํา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

100,000

ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก 
ซอยบ้านยายเป๋า,ซอยปั้ม
ปตท. ม.14

177

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็ก จํานวน 2 ซอย

50,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - ระยะทางที่
ซ่อมแซม 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
และปลอดภัย
ในการคมนาคม

100,000  -  - จํานวนป้ายที่
ก่อสร้าง(ป้าย)

มีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

 -

 -

 -
สายที่ 1 กว้าง  5  
เมตร ยาว  65 เมตร
 หนาเฉลี่ย  1.00  สายที่ 2 กว้าง  5  
เมตร ยาว  20 เมตร
 หนาเฉลี่ย  1.00  

25,000

 -

 -

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

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

2,686,000

กองช่าง

42,000 42,000

 -

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนคสล .กว้าง 5 
เมตร ยาว   1,000  
เมตร พร้อมวางท่อ

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมวางท่อสายหลังบ้าน
เฮียไก่ - กิตติชัยคอนกรีต  
 ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม 
และลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบาย
น้ํา

 - จํานวนจุดที่
ปรับปรุง(จุด)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นหน้าบ้านช่างเหวียน - 
หน้าบ้านป้าจี้ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

2,686,000

181 ซ่อมแซมฝาคสล. สี่แยก
บ้านนายสุรธีย์ ถึงหน้าบ้าน
นางเข็มทราย ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และลดอุบัติเหตุ

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็ก ระยะทาง 175 
เมตร รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด

55,000

180

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม 
และการระบาย
น้ํา

โครงการยกระดับฝา
ตะแกรงเหล็ก หน้าบ้าน
นางอุไร - บ้านยายพอ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม
และลดอุบัติเหตุ

ยกระดับฝาตะแกรง
เหล็ก   ตามแบบที่
อบต.กําหนด

20,000 20,000  -

 - จํานวนฝาท่อ
ที่ซ่อมแซม(ฝา)

183 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 20 เมตร

 -  -

182

 -

 -

 -

 -

55,000

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

210,000 210,000 กองช่าง

 
190,000 190,000

 
กองช่าง - จํานวนศาลา

กลางบ้านที่
ซ่อมแซม(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่จัด
กิจกรรมและ
ประชุมของ
หมู่บ้าน

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร พร้อมวางท่อ
และบ่อพัก

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

184  -

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
พร้อมวางท่อ เส้นติด
โรงงานตุ๊กตา ม.14

 -  -

1,170,000 1,170,000  - 1,170,000

186 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เส้นโรงงานตุ๊กตา ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร   พร้อมวางท่อ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนน  คสล. กว้าง
 6 เมตร ยาว 650 
เมตร

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคสล. 
เส้นเดิมภายในหมู่บ้าน  ม.
14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

185

187 โครงการซ่อมแซมศาลา
กลางหมู่บ้าน ม.14

เพื่อซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน และใช้
เป็นสถานที่
ประชุมหรือทํา
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

ซ่อมแซมศาลากลาง
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบอบต.กําหนด

50,000 50,000  -

 -

 -  -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

1,100,000

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง600,000

 -

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง192

191

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร   พร้อม
วางท่อ

190 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมวางท่อ สายหนอง
กระทุ่ม ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร พร้อมวางท่อ 
คสล. รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

188

189 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ม.15 เส้นหลัง
โรงเรียนถึงท้ายหมู่บ้าน

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางท่อระบายน้ําค
สล.ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร พร้อมฝา
ปูน ระยะทาง 680  
เมตร

 -

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก พร้อมวางท่อคสล. 
เส้นนานารีสอร์ ม.14

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองผักบุ้ง ม.15

ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 500 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายใต้สระวัดใหม่  ม.15

 - -

 -

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,100,000 1,100,000

81,000

372,000  -

600,000

372,000

600,000

250,000

 -

81,000

 -  -

 -

1,100,000

250,000

600,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

130,000 130,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

198

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 
เมตร ยาว 250 เมตร

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

194

193

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

196

197

 -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยริมทุ่ง ม.15

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยผาสุข ม.15

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยบ่อสามเหลี่ยม ม.15

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยถนนสระวัด ม.15

195 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองลาย ม.15

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยโคกเจริญ ม.15

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 -

ถนนหินคลุก  กว้าง 4 
เมตร ยาว 400 เมตร

327,000 327,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

321,000  -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -  -

 -  -

 -

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - -

321,000

80,000

102,000 102,000

 -

42,000 42,000

80,000

 -

 -
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

130,000 130,000

427,000 427,000 กองช่าง

กองช่าง534,000

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยสงวนวิชถึงนา
นายบุญยืน ม.15

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.15

202 กองช่าง

กองช่าง

1,500,000ปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.50 
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

ถนนหินคลุก ช่วงที่ 1
 กว้าง 4 เมตร ยาว 
70 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
90 เมตร ช่วงที่ 3 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
370 เมตร

กองช่าง

1,500,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยโคกรุ่งเรือง   ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,500,000

440,000  -203

200

199 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยชายทุ่ง ม.15

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 - -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 200 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

 -

1,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

201 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยโคกพัฒนา ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 -

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

534,000

 -

 -

 -

1,500,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

 -

กองช่างความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

 -

 -

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยนางชะเอม  ม.15

 -

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

130,000

210,000ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 88 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

1,084,000 1,084,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -

130,000

600,000

 -

600,000  -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยสวนนายบุญยืน  ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

210,000

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 60 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยร่วมใจ  ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยหลังศาลาวัด ม.15

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายศาลากลางบ้าน   
ม.15      ถึงบ้านบุ่งระกํา

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
124 เมตร ช่วงที่ 2 
ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร
 รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

208

206 ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 65 เมตร

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

155,000

205

204

207

 -

1,084,0001,084,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

929,000 929,000 กองช่าง -

174,000174,000 กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นหนองตาไกร้ถึงหนอง
ประดู่  ม.16

209

210

 -  -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

211 254,000ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1 กิโลเมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,100 
เมตร

กองช่าง

กองช่าง

315,000ถนนดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -  -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด เส้น
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เททับเส้นเดิมพร้อมระดับ
ดิน จากบ้านลุงรวยถึง
หนองปล้อง ม.16

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 82 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -โครงการก่อสร้างถนนดิน 
จากหนองประดู่ถึงหนอง  
ตาบาง ม.16

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

315,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองสะแกถึง   
นาลาว ม.16

212

213

200,000 200,000

 -  -

 -

 -254,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่างความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

1,064,000

8,061,000

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 300 เมตร
 ยกระดับ 50 
เซนติเมตร

1,110,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

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

8,061,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

1,064,000

8,061,0008,061,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -51,000

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,000 เมตร

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

1,064,000

1,110,000

 - กองช่าง

8,061,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 พร้อมยกระดับ เส้นทาง
เข้าหมู่บ้าน    ม.16

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,064,000214

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 จากหมู่บ้าน ม.16 ถึงโคก
บึงปรือ

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด ซอยบ้าน
ผู้ช่วยธวัชชัย ม.16

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 3 เมตร ยาว 
40 เมตร

 -

1,064,000

1,110,000

10,000 10,000

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 30 เมตร

51,000218 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยบ้านนายเขียว  ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

216

217

215

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

 -219 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ซอยบ้านนายมานิตย์  ม.16

220

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 -

 -

 -

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

98,000  -

 -

 -

กองช่าง -

กองช่าง

222 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านผู้ใหญ่แฉล้ม ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 76 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

136,000

100,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

100,000

207,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดินพร้อมลงหิน
คลุก กว้าง 3 เมตร 
ยาว 60 เมตร

136,000

ช่วงที่ 1 ถนนคสล. 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
20 เมตร             
ช่วงที่ 2 ถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
50 เมตร           
ช่วงที่ 3 ถนนคสล. 
กว้าง 3 เมตร ยาว 
29 เมตร 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

กองช่าง

207,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนางสําราญ ม.16

221

โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมลงหินคลุก ซอยบ้าน
นางสําราญ    ม.16

 -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง1,244,000

กองช่าง223 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

225

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -

 -

226

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 5,000 
เมตร

1,244,000

 -โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบดทับแน่น 
จากบ้านนายรวย ถึงบ้าน
นายเกลี้ยง ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4
 เมตร ยาว 225 เมตร

270,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
ซอยบ้านนายประสงค์  คุ
ขุนทด ม.16

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

246,000 246,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก ม.16  ถึง
หนองประดู่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,244,000

กองช่าง

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

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

270,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

10,500,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

10,500,000 10,500,000

496,000  -  -ถนนลาดยาง กว้าง 6
 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

227 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หนองประดู่ 
ถึง ม.10

224 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก รอบหนองประดู่ ม.16

10,500,000

 -

 -
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

 -

 -

100,000

กองช่าง

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -

231

โครงการก่อสร้างป้าย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16

กองช่าง

242,000โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองสะแกถึงนา
ลาว ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -486,000486,000

กองช่าง

486,000

67,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 -

 - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

จํานวนป้ายที่
สร้าง(ป้าย)

 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

มีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

242,000

ระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก 
ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา 

(เมตร)

7,000,000

 -232

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

7,000,0007,000,000เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

229

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากหนอง
ขอนถึงโคกบึงปรือ ม.16

ถนนลาดยาง กว้าง 6
 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 40 เมตร

67,000โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอยบ้านผู้ช่วยธวัชชัย ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
 ระยะทาง 300 เมตร

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน ม.
16

228

230 เพื่อมีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

 -

 -

 -

 -

100,000100,000
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

2,153,000 2,153,000

408,000 408,000
 
 
 

577,000 577,000
 
 
 

 -

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 800 เมตร
  หนา 0.15 เมตร 
พร้อมลงลูกรังไหล่
ทางข้างละ 0.50 เมตร

236 โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 ข้างร้านกิจไพศาล ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

234 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
 เส้นหลังการไฟฟ้าด่านขุน
ทด ม.17

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 290 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

 -

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 สายทางเข้าบ้านนางสุมาลี
 ม.17

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ระยะทางที่
ซ่อมแซม 

(เมตร)

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

237 โครงการซ่อมแซมถนนค
สล.สายโรงน้ําแข็งถึงสี่แยก 
ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 270 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

577,000

 -

 -

 -

488,000

782,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 250 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

408,000

 -

ซ่อมแซมถนนคสล. 
ช่วงที่ 1 กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร
 หนา 0.15 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 
เมตร ยาว 40 เมตร

 -

 -

235

233 ก่อสร้างถนนคสล. สาย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

782,000

 -

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1,347,000 1,347,000

187,000 187,000 กองช่าง

 

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนนคสล.
เส้นเดิมภายในหมู่บ้าน ม.17

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

239

238

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดิน
สายหลังวัดใหม่ด่านขุนทด 
ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

486,000

 -

1,347,000

ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

จํานวนจุดที่
ซ่อมแซม (จุด)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

 -

486,000

2,200,000

-

 -

โครงการวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก ม.17 สายโรง
น้ําแข็งถึงถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ

 -2,200,000

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ถนนดิน กว้าง 5  
เมตร ยาว  150 
เมตร ลึก 2 เมตร

ซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําหรือระบบ
ระบายน้ํา  จํานวน 
20  จุด

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

2,200,000

-

 -

 -

50,000 50,000

486,000242  ก่อสร้างรางระบาย
น้ําตัววี ขนาด 0.30 x
 0.30 เมตร ยาว 300
 เมตร ตามแบบที่
กําหนด

โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ําหรือระบบระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน  ม.17

 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อมบ่อพักสาย
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนลาดยางงทับ
ถนนคสล.เส้นเดิม 
กว้าง 5 เมตร ยาว
รวม 500 เมตร

241

240 วางท่อระบายน้ําค
สล. ขนาด ø 0.80 
เมตร ระยะทาง 
1,200 เมตร

2,200,000

 -

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

จํานวนจุดที่
ซ่อมถนน (จุด)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -

 -

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

จํานวนจุดที่ทุบ
(จุด)

กองช่าง

540,000

 -  -

 -

 -

200,000  -

25,000 25,000

 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 -

60,000

200,000

647,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

247

ทุบกําแพงกั้น
ระหว่างหมู่บ้าน

 ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายข้างร้านกิจไพศาล
ม.17

 ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 200 เมตร

 -

โครงการซ่อมแซมถนน  
คสล.ซอยหมู่บ้านดวงใจ 
ซอย 1,2

540,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

พื้นที่ซ่อมแซมถนน 
คสล. 1,000 ตร.ม.

 -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

60,000

647,000

246 โครงการทุบกําแพงกั้น
ระหว่างหมู่บ้านดวงใจกับ
หมู่บ้านสลักจิต ม.17

 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยบ้านนางสุมาลี 
ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

245

244 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายหลังการไฟฟ้า ม.
17

 ถนนหินคลุก กว้าง 4
 เมตร ยาว 700 เมตร

243  -

 -

 -

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

885,000

 

 
5,682,000

 

1,988,000

 

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  บ้านหาญ ม.1  
ตําบลด่านขุนทดเชื่อมบ้าน
กุดน้ําใส                 
ตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอด่านขุนทด     
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

5,682,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 3 กิโลเมตร

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

885,000

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

5,682,000

885,000

1,988,000 1,988,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านโคกพัฒนา
 ม.12 เชื่อมบ้านกุดน้ําใส  
ตําบลหนองบัวตะเกียด 
อําเภอด่านขุนทด     
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ผิว
จราจรชนิด CapSeal
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร

250

248

249

885,000

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

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านโคกรักษ์ ม.4       
ตําบลด่านขุนทด       
เชื่อมบ้านกลาง         
ตําบลบ้านเก่า          
อําเภอด่านขุนทด     
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

1,988,000 1,988,000

5,682,000

885,000

5,682,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

1,990,000 กองช่าง

64,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

253 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา  ม.2 ตลาดนัด
พงษ์ศิริ

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา
 คสล.  0.30 x 0.30 
x 0.30 เมตร ยาว
รวม 300 เมตร

 - -

1,990,000

 -

กองช่าง

450,000 การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

450,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

1,900,000

 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

254 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทิศใต้ ม.4 
เชื่อมบริษัทอีซูซุ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

64,000

1,990,000

1,900,000เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 3
 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

1,900,000

 ถนนหินคลุก กว้าง 5
 เมตร ยาว 150 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหลังอบต.ด่านขุนทด

 -

โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือมีพื้นที่
ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

1,990,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

251

252  -

1,990,000

450,000

 -
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

256 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ําสาธารณะ ม.5

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสระน้ํา
สาธารณะเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่
ออกกําลังกายของ
ประชาชน

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ําสาธารณะ

500,000 500,000 500,000 500,000  -  จํานวน
สถานที่

ปรับปรุง (แห่ง)

ประชาชนหมู่ที่
 5 และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและ
สถานที่ออก
กําลังกาย

กองช่าง

257 โครงการก่อสร้างกําแพงกั้น
น้ํา หลังโรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง การ
ใช้ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

 ก่อสร้างกําแพงกั้น
น้ํา คสล. ยาว 220 
เมตร สูง 0.40 เมตร

120,000 120,000  - 120,000  -  ความยาว
ของกําแพง 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

255 ช่วงที่ 1 ถนน กว้าง 4
 เมตร ยาวรวม 
1,500 เมตร ช่วงที่ 2
 ถนน กว้าง 6 เมตร 
ยาวรวม 500 เมตร

2,117,000โครงการก่อสร้างถนน ลาด
ยางทับคสล.ภายในหมู่บ้าน
 ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

2,117,000 2,117,000 2,117,0002,117,000
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

258 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้านม.5

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง การ
ใช้ถนนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก

 ระบบระบายน้ํา 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.30 เมตร ยาวรวม
 1,500 เมตร

2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000  ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

259 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบบึงถนนหักน้อย ม.6

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
เป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
และเป็นสถานที่
ออกกําลังกายของ
ประชาชนหมู่ที่ 6 
และหมู่บ้าน
ใกล้เคียง

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบ บึงถนนหักน้อย

500,000 500,000 500,000  -  -  จํานวน
สถานที่

ปรับปรุง (แห่ง)

ประชาชนหมู่ที่
 6และหมู่บ้าน
ใกล้เคียงมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและ
สถานที่ออก
กําลังกาย

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ทางไปนาเฮียเหมา ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

200,000 200,000  - 200,000 200,000   ความยาว
ของถนน 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

261 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. เส้น
หน้าโรงเรียนถนนหักน้อย 
ม.6  เชื่อมตําบลหนองบัว
ละคร

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัย
และประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 ช่วงที่ 1 ถนนลาดยาง
ทับคสล.กว้าง 6 เมตร 

ยาว 880 เมตร      
ช่วงที่ 2 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 3,000 เมตร

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000   ความยาว
ของถนน 

(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
 ยาว 1,200 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.50 เมตร

กองช่าง

 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

262 กองช่าง2,000,000เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 ถนนคสล.  กว้าง 5 
เมตร ยาว  800 
เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นร้านขายยาฆ่าปลวก ม.7

2,000,000  - 2,000,000

260
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

3,500,0003,500,000

1,400,000

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสระน้ําสาธารณะ
 พร้อมลาดยางรอบ
สระ กว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร 
พร้อมปลูกต้นไม้

1,459,000 1,459,000

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ และ
รักษา
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

 จํานวน
สถานที่

ปรับปรุง (แห่ง)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
 สายโรงสีพันทวี ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

 ถนนคสล. กว้าง 5  
เมตร ยาว 490 เมตร
 หนา 0.15 เมตร

1,459,000  -  ความยาวของ
ถนน (เมตร)

1.เพื่อให้เกิดความ
สวยงามและเป็น
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 2.
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระหนองกระทุ่ม ม.7 
(สระใหม่)

264 1,459,000

265 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ภายใน
หมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง  กว้าง 
5 เมตร  ยาว 2,000 
เมตร

3,500,000

263

3,500,000  ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

266 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับ คสล. 
เส้นทางที่ชํารุด ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางทับคสล.
 กว้าง 5 เมตร ยาว
รวม 800 เมตร

1,400,000 กองช่าง -1,400,000  -  ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

3,500,000

870,000870,000 870,000  -870,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

800,000 800,000 800,000271 โครงการซ่อมแซมถนนใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมถนน
ที่ชํารุดเสียหาย
ภายในพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

   ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
  ม.1 - 17

1,500,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

267 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา เส้นภายใน
หมู่บ้าน ม.15

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.30 เมตร  ยาวรวม
 1,000 เมตร

1,500,000  - 1,500,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

268 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายบ้านตาโล ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร  ยาว 300 เมตร

93,000

 -

93,000  -  -

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่างความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 -

800,000

500,000

 -

500,000 500,000

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร  ยาว 290 เมตร

72,000

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร  ยาว 2,000 
เมตร

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  ซอยบ้านดาบพจน์ ม.
16

270

269 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  เส้นหนองตาไกร้ ถึง
หนองประดู่ ม.16

72,000

800,000

กองช่าง72,000

93,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

100,000 100,000

 

 

273 โครงการวางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนและ
การวางผังชุมชน

50,000 50,00050,0001.เพื่อพัฒนา
บุคลากรของอปท.
ให้มีความรู้ด้าน
การจัดทําผังเมือง
รวมชุมชนงาน
อาคาร ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการ
ผังเมือง

2.ให้องค์การ
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถ
ร่วมมือกับชุมชน
ในการวางและ
จัดทําผังเมืองรวม
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

50,000วางและปรับปรุงผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน
และการวางผังชุมชน

โครงการจัดซื้อยางมะตอย เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซมถนนที่
ชํารุดเสียหาย
ภายในพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

   ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
  ม.1 - 17

100,000

กองช่างอบต.กับ
หมู่บ้าน
สามารถจัดทํา
ผังเมืองรวม
ชุมชนในพื้นที่
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวน
หมู่บ้านที่จัด
วางผังเมือง 

(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

50,000

100,000 กองช่างจํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

100,000272
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

274 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองสําโรง  ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 825,000 825,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

275 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก สายบ่อนไก่  ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 3,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0,15
 เมตร

 -  - 3,500,000 3,500,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

276 โครงการขยายถนนคสล. 
จากบ้านนางแจ่ม ฉายขุน
ทดด ถึงบ้านนายจินดา 
ม่วงชาติ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50
 เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 300,000 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

277 โครงการขยายถนนคสล. 
ซอยบ้านนายประกอบ นุ
ขุนทด  ถึงโรงซักฟอกของ
รพ.ด่านขุนทด พร้อมระบบ
ระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50
 เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 300,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

278 โครงการก่อสร้างสันชลอ
ความเร็วทุกซอยหลังอําเภอ
 ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

สันชลอความเร็ว 
จํานวน 10 แห่ง 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  - 50,000  -  - จํานวนสัน
ชลอความเร็ว 

(แห่ง)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

279 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบัวหลันถึง
บ้านนางปารณีย์ กลขุนทด 
ทั้งสองฝั่ง ม.2

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 
0.30 x 0.30 x 0.10 
เมตร ยาว 800 เมตร

 -  -  - 1,500,000 1,500,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

280 โครการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ม.2  จํานวน 5 
ซอย                           
ซอยที่ 1 ซอยสารวัตรหรั่ง 
ซอยที่ 2 ซอยบ้านยายสาย
ล่าม                        
ซอยที่ 3 ซอยบานนางแจ่ม
ซอยที่ 4 ซอยบ้านนาย
จินดา ซอยที่ 5 ซอยโรง
ซักฟอกโรงพยาบาลด่านขุน
ทด

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 
0.30 x 0.30 x 0.10 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 900,000 900,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

281 โครงการซ่อมแซมคสล.ทั้ง
หมู่บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 6 เมตร ยาว 
500 เมตร

 -  -  - 1,850,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

282 โครงการซ่อมแซมฝา
ตะแกรง และฝาท่อระบาย
น้ําบ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
และฝาปิดรางระบาย
น้ําคสล. ภายใน
หมู่บ้าน

 -  -  - 100,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

283 โครงการยกระดับถนนสาย
โนนสะเดา พร้อมวางระบบ
ระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร พร้อมราง
ระบายน้ํา

 -  -  - 1,700,000 1,700,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

284 โครงการยกระดับถนนสาย
โรงฆ่าสัตว์ พร้อมวางระบบ
ระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร
 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

 -  -  - 600,000 600,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

285 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 เส้นโรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 600 เมตร

 - 2,200,000 2,200,000 2,200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

148



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

286 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองหลังวัด ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน กว้าง
 5 เมตร ยาว 15 
เมตร

 -  - 900,000  -  - ความยาวของ
สะพาน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

287 โครงการยกระดับถนน 
คสล.สายตะวันออกหมู่บ้าน
 จากบ้านนายพุ่ม ถึงบ้าน
สมใจ ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  - 370,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

288 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกทางไปหนองไร่ ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.15
 เมตร

 -  - 1,320,000 1,320,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

289 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 1,000 เมตร

 -  - 1,750,000 1,750,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

290 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สายบ้านจั่น 
ม.3 ไปบ้านหลุง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง 
CapeSeal กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร

 -  -  - 7,500,000 7,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

291 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -  -  - 2,440,000 2,440,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

292 โครงการขุดลอกคลองสาย
สวนหมาก พร้อมเทหินคลุก
 ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ขุดลอกคลอง กว้าง 8
 เมตร ยาวรวม 
2,000 เมตร พร้อม
เทถนนหินคลุก กว้าง
 4 เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  -  - 1,500,000 1,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

293 โครงการเทหินคลุกถนน
สายหัวนาถึงสายหนองไร่ 
ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  -  - 990,000 990,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

294 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายคลองสวนหมาก 
ม.3 เชื่อมต.สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร

 -  -  - 1,650,000 1,650,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

295 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  -  - 99,000  -  - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

296 โครงการยกคันดิน สาย
หนองหมู ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ยกคัดดิน กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร

 -  -  -  - 480,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

297 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ภายในหมู่บ้าน 
ม.3

เพื่อให้มีระบบ
ระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้
สะดวกแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด 
0.30 x 0.30 x 0.10 
เมตร ยาวรวม 1,000
 เมตร

 -  -  -  - 1,750,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

298 โครงการคอนกรีตสายสวน
หมาก ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  -  -  - 3,660,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

299 โครงการเทหินคลุก สายกก
นา ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 660,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

300 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามฝายนาตาเยี่ยม ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

สะพานข้ามฝาย 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
15 เมตร

 -  -  -  - 660,000 ความยาวของ
สะพาน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

301 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านสุขสิน ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 3 
เมตร ยาว 125 เมตร

 - 220,000  -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

302 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาน้ําดิบ ม.4

เพื่อแก้ไขบัญหา
ขาดแคลนน้ํา
บริโภคอุปโภค
ให้กับประชาชน

ระบบประปาน้ําดิบ 
10 ลูกบาศก์เมตร

 -  - 500,000 500,000  - จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

ลดปัญหาขาด
แคลนน้ํา
บริโภคอุปโภคได้

กองช่าง

303 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. หน้า
บ้านนายชูศักดิ์ - สะพาน  
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางผิวAC 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

 -  - 100,000 100,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

304 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล. ซอย
บ้านนายเที่ยง ภูมิโคกรักษ์ 
 ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางผิวAC 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

 -  - 300,000 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

305 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายหลังบ้านผู้ใหญ่อุสา ถึง
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิข้างอีซุซุ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 2,400,000 2,400,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

306 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม
ห้วยกุดมิตาว จํานวน 2 จุด 
 ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
 1.50 x 1.50 x 5 
เมตร จํานวน 2 จุด

 - 250,000  -  -  - ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

307 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบสระกุดมิตาว  ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 600 เมตร

 -  - 300,000 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

308 ซ่อมแซมถนนหินคลุกห้วย
กุดมิตาวตอนบน  ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 900 เมตร

 -  -  - 600,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

309 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายโคกรักษ์ เชื่อมตําบล
บ้านเก่า  ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาวรวม 2,000
 เมตร

 -  -  - 6,100,000 6,100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

310 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านนาย
เที่ยง  ม.4

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 250 เมตร

 -  -  - 440,000 440,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

311 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านนาย
เอื้อม  ม.4

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 250 เมตร

 -  -  - 440,000 440,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

312 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านนาย
ทอน เขตสิทธิ์ เชื่อมหน้าวัด 
 ม.4

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 250 เมตร

 -  -  - 440,000 440,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

313 โครงการเสริมถนนคสล. 
ซอยคอกวัวอาจารย์ไตรทศ 
 ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 30 เมตร

 -  -  -  - 75,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

314 โครงการก่อสร้างสะพาน
ข้ามคลองนานายคะนอง  
แบขุนทด ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

สะพานข้ามคลอง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
10 เมตร

 -  -  -  - 700,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

315 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางแสงดาว ภูมิโคก
รักษ์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  -  - 270,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

316 โครงการก่อสร้างห้องน้ํา
บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บ้าน  ม.5

เพื่อบริการ
ประชาชนที่มาใช้
ศาลาประชาคม

ห้องน้ํากว้าง 2.00 x 
6.00 เมตร

 -  - 150,000  -  - จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

ประชาชนที่มา
ใช้ศาลาทํา
กิจกรรมมี
ห้องน้ําใช้

กองช่าง

317 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํารอบหมู่บ้าน   ม.5

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -  - 1,750,000 1,750,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

318 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล.จาก
บ้านนางน้อย ประทายนอก
 ถึงบ้านนายประพาส     
แคบขุนทด  ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางทับคสล.
 กว้าง 6 เมตร  ยาว 
200 เมตร

 -  - 300,000 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

319 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําจากบ้านนางบุญ
รัตน์ ภูมิโคกรักษ์ ถึงบ้าน
นายคูณ  คามขุนทด   ม.5

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30-x
 0.10 เมตร ยาว 200
 เมตร

 -  - 350,000 350,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

320 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายประพาส  แคบขุน
ทด ถึงถนนด่านขุนทด 
ตําบลบ้านเก่า   ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร

 -  - 3,600,000 3,600,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

321 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนางจันทร์ 
เคียงขุนทด ถึงบ้านนาย
สมหมาย ธีระคุนันท์ยา ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 99,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

322 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนายสมโภชน์ 
 ถึงบ้านนายบุญเลิศ โคขุน
ทด ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 50,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

323 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากบ้านนายเกษม   
คุดขุนทด  ถึงบ้านนายพนม
นาคพลกรัง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -  - 99,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

324 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ระบบระบายน้ํา จากบ้าน
นางละมัย นามพันดุง  ถึง
บ้านนางอัจฉรา ยินดี  ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร
 พร้อมระบบระบาย
น้ํา

 -  -  - 600,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

325 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
บ้านนายทิ้ง ภูมิโคกรักษ์  
ถึงนานายมงคล  ชาลีเคลือ 
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50
 เมตร ยาว 160 เมตร

 -  -  - 240,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

326 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้าน ผอ.ณรงค์  ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 
เมตร

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

327 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างโรงเรียนบ้านใหม่เจริญ
สุข ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

 - 600,000  - 600,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

328 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ยอดตอง  ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 250,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

329 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ข้างวัดบ้านใหม่เจริญสุข  ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3.50
 เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 210,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

330 โครงการปูยางทับถนน 
คสล.ที่ชํารุดภายในหมู่บ้าน
 ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ปูยางทับคสล. กว้าง 
6 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 1,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

331 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุกสายนาตาลน ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

 -  -  -  - 1,240,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

332 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเหล็กรอบสระน้ํา
สาธารณะ ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคอนกรีต กว้าง 
5 เมตร ยาว 400 
เมตร

 -  -  -  - 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

333 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
รื่นรมย์รีสอร์ท ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 360 เมตร

 -  -  -  - 1,080,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

334 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
แหล่งน้ําสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม.6

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  - 100,000 100,000  - จํานวนสระน้ํา
ที่ปรับปรุง 

(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

335 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบสระน้ําหนองสะแก
  ม.6

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 500,000  -  - จํานวนสระน้ํา
ที่ปรับปรุง 

(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

336 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
สระน้ําหนองสะแก  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร

 -  - 1,200,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

337 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายพัน สายจันทร์ ถึง
บ้านนางสุภาภรณ์ ทิศ
เสถียร  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 118 เมตร

 - 212,000  -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

338 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายพัน  สายจันทร์ 
ถึงบ้านนางบุญส่งสายจันทร์
  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  - 100,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

339 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายประเสริฐ  รุ่ง
สุวรรณสกุล  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 70 เมตร

 -  - 170,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

161



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

340 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ตาปู่บ้านถึงบ้านนาย
ประเสริฐ  ทองคลี่  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 145 เมตร

 -  - 354,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

341 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากบ้านนาง
บุญเหลือ เหิมขุนทด ถึง
บ้านนางสนอง  ภาระหันต์ 
 ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ผิวAC
กว้าง 6 เมตร ยาว 
200 เมตร

 -  -  - 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

342 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านนางสมบุญ  
เทียนขุนทด  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  - 75,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

343 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านกํานัน
ใหญ่  ม.6

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 168 เมตร

 -  -  - 294,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

344 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา  จากสนาม
ฟุตบอลถึงบ้านกํานันล้าน 
ม.6

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 150 เมตร

 -  -  - 263,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

345 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา  ซอยบ้านนาย
เลี่ยม เสียนขุนทด ถึงบ้าน
อาจารย์ธานี ตั้งชูวงศ์  ม.6

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 75 เมตร

 -  -  - 131,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

346 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายสมพิศ ลอยขุนทด
 ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50
 เมตร ยาว 50 เมตร

 -  -  -  - 76,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

347 โครงการกก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านนายสวาท  
เทียนขุนทด  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  -  - 50,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

348 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนายไพโรจน์ ลี้ขุนทด 
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 65 เมตร

 -  -  -  - 118,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

349 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัด
ป่าต่อจากเส้นเดิม จํานวน 2
 ช่วง  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -  -  - 610,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

350 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนางประกอบ  
คูณขุนทด  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 150 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 3 
จุด

 -  -  -  - 84,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

351 โครงการกก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านนางกล้วย  ชาติพุทรา 
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

 -  -  -  - 110,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

352 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านผอ.สุชาติ  หาดขุนทด 
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 700 เมตร

 -  -  -  - 183,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

353 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เส้นตรงข้ามร้านบ้าน
เราการเกษตร ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร

 -  -  -  - 30,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

354 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายใต้บึงเชื่อมสาย
บ้านกุดน้ําใส  ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 1,320,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

355 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายนานายอุทัยถึง
บ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  -  -  - 990,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

356 โครงการจัดทําธนาคารน้ํา
ใต้ดิน

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําระบบ
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) โดยการขุด
บ่อ/ฝายกักเก็บ
น้ํา/ร่องระบายน้ํา
ให้ลึกถึงชั้นน้ําใต้
ดินเพื่อเก็บน้ําและ
กระจายน้ํา

ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  -  - 100,000 100,000 100,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

มีจุดรวมน้ํา 
บริเวณที่มีน้ําขัง 
สามารถจัดการ
ปัญหาน้ํา
บาดาลที่แห้ง
และขาดแคลน 
เพื่อเติมน้ําลง
ใต้ดินและเพิ่ม
ปริมาณน้ําใต้ดิน
 ให้เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค และใช้
ทําการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

357 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน คสล.
 สายบ้านนายไพฑูรย์ ตั้งชู
วงศ์ ถึงศาลตาปู่บ้าน ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางทับค
สล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 400 เมตร

 -  -  -  - 400,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

358 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับถนน คสล.
 สายบ้านกํานันใหญ่ ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยางทับค
สล.กว้าง 4 เมตร 
ยาว 150 เมตร

 -  -  -  - 366,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

359 โครงการก่อสร้างห้องน้ําใน
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านดอน
กลอย ม.7

เพื่อก่อสร้าง
ห้องน้ํา-สุขา 
สําหรับให้บริการ
ประชาชนบริเวณ
ศูนย์เรียนรู้เพิ่มเติม

ห้องน้ํา ขนาด 2.00 x
 6.00 ตารางเมตร 
ตามแบบอบต.กําหนด

 -  - 155,000  -  - จํานวน
ห้องน้ําที่

ก่อสร้าง (ห้อง)

ลดความแออัด
หรือเพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการ
ให้บริการ
ห้องน้ํา-สุขา ได้

กองช่าง

360 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําสายกลางหมู่บ้าน 
 ม.7

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาว 300
 เมตร

 -  - 530,000  -  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

361 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองร้าน  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  - 1,230,000 1,230,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

362 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายเนินกรวด  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 800,000 800,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

363 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองบาร์  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 800,000 800,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

364 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านคุณเอ๋  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  -  - 165,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

365 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก      
สายโรงฆ่าปลวก  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 400,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

366 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายหน้าโรงสีพันทวี  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 1,525,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

367 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านนายหมู  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

368 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
สายบ้านตาแม้นถึงหมู่ 15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

 -  -  - 292,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

369 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านนายแป้น  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -  -  -  - 900,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

370 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านดาบโล  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร

 -  -  -  - 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

371 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ซอยหลังศาลากลางบ้าน  
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  -  - 25,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

372 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก     
ซอยบ้านนางทม  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  -  -  - 135,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

373 โครงการจัดทําธนาคารน้ํา
ใต้ดิน ม.7

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําระบบ
ธนาคารน้ําใต้ดิน 
(Groundwater 
Bank) โดยการขุด
บ่อ/ฝายกักเก็บ
น้ํา/ร่องระบายน้ํา
ให้ลึกถึงชั้นน้ําใต้
ดินเพื่อเก็บน้ําและ
กระจายน้ํา

ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน  -  -  - 100,000 100,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

มีจุดรวมน้ํา 
บริเวณที่มีน้ําขัง 
สามารถจัดการ
ปัญหาน้ํา
บาดาลที่แห้ง
และขาดแคลน 
เพื่อเติมน้ําลง
ใต้ดินและเพิ่ม
ปริมาณน้ําใต้ดิน
 ให้เพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภค และใช้
ทําการเกษตร
ในฤดูแล้ง 

กองช่าง

374 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
โนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 660,000 660,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

375 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ 9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 660,000 660,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

376 โครงการก่อสร้างกําแพงกัน
น้ําเซาะสายเชื่อมเขต
เทศบาลฯ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

กําแพงกันน้ําเซาะ 
กว้าง 2 เมตร ยาว 
50 เมตร

 -  - 65,000  -  - ความยาวของ
กําแพง(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

377 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก เส้นนานายสมควร 
เหิมขุนทด ม.9 ร่วมบ้านจั่น
 ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 660,000 660,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

378 โครงการเทหินคลุกสาย
จากห้วยน้อยรอบสระตา
เผือก ถึงม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เทหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 330,000 330,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

379 โครงการเทคอนกรีตรอบ
สระตาเผือก ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 1,200,000 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

380 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกต่อจาก ม.9  ถึงตําบล
สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 660,000 660,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

381 โครงการก่อสร้างคอนกรีต
จากบ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด 
ม.9 ถึงห้วยน้อยคสช.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 1,200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

382 โครงการเทท่อลอดเหลี่ยม
ส่งน้ําจากนานายสําราญ 
ไปทุ่งนา ม.9 - ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
 1.80 x 1.80  ยาว 6
 เมตร

 -  -  - 333,000  - ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

383 โครงการเทหินคลุกหลัง
บ้านอบต.บุญมี มุ่งชุมกลาง
 ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -  - 330,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

384 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.9 เชื่อม ม.8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 335,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

385 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่ง
กลาง ม.8

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -  - 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

386 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ํา พร้อมสายดับและ
ติดตั้งโคมไฟ จากสระตา
เผือกถึงบ้านผญ.ฉวี  ม.9

 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  -  -  - 280,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

387 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากปากทางเข้าวัด ถึง
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา   
ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,300 
เมตร

 -  - 3,900,000 3,900,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

388 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  - 1,650,000 1,650,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

389 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากโรงเรียนไชยณรงค์
วิทยา ถึงฟาร์มไก่ ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 3,000,000 3,000,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

390 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนายหลวง ม.
10 ถึงเขตตําบลตะเคียน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 
เมตร

 -  - 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

391 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบ้านนายเทพ ม.10 ถึง
เขตตําบลสระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

392 โครงการก่อสร้างถนนดิน
จากวัด ม.10 ถึงหนองขอน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 550 เมตร

 -  -  - 140,000 140,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

393 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
 ม.10

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด 
และเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งเตือน
ภัยที่รวดเร็ว ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  -  -  - 50,000 50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง 

(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
จากอบต.อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

394 โครงการขุดลอกท่อระบาย
น้ํา ซอยบ้านยายแสง ม.11

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ขุดลอกท่อระบายน้ํา
 ยาว 200 เมตร

 -  - 30,000  -  - ความยาวของ
ท่อที่ขุดลอก

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

395 โครงการซ่อมแซมฝาท่อ
ระบายน้ํา (หน้าบ้านตาดม,
 หน้าบ้านพี่เล็ก, 
หน้าย้านยายฝอย, และ
หน้าบ้านตาเกราะ) ม.11

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจร
บนถนน

ฝาตะแกรงเหล็ก ปิด
บ่อพักและราง
ระบายน้ํา

 -  - 100,000 100,000  - จํานวนที่
ซ่อมแซม (จุด)

ประชาชนที่
สัญจรบนถนน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

396 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
200 เมตร

 -  -  - 480,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

397 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านยายออง มะพร้าว
 พร้อมไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 96 เมตร

 -  - 220,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

398 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าบ้านคุณณัฐนันท์ 
พร้อมไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  - 225,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

399 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าบ้านป่าไม้ พร้อม
ไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  - 225,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

400 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าบ้านดาบชาญ 
พร้อมไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  - 225,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

401 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยหน้าบ้านช่างเดฟ
เทศบาล พร้อมไหล่ทาง    
ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  - 225,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

402 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
เชื่อมต่อทางเดิมตรงไปทาง
วัดใหม่ด่านขุนทด พร้อม
ไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 750,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

403 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านครูโก้ พร้อม
ไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 130 เมตร

 -  -  - 315,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

404 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยศาลตาปู่บ้าน 
พร้อมไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 135 เมตร

 -  -  - 315,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

405 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านตาขุน พร้อม
ไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  -  - 225,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

406 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หน้าบ้านครูณัฐฌา 
เชื่อมทางเดิม พร้อมไหล่
ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  -  - 225,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

407 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านายเซี้ยม 
พร้อมไหล่ทาง ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 95 เมตร

 -  -  - 225,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

408 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกพร้อมบดอัด ซอยโรง
น้ําปลา ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  - 124,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

409 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก พร้อมบดอัด ซอยบ้าน
คุณหนุ่ม ถึงคุณน้อย ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  -  - 99,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

410 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก พร้อมบดอัด หน้าบ้าน
ครูเสวก ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 100,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

411 โครงการก่อสร้างถนนถนน
หินคลุก พร้อมบดอัด หน้า
บ้านต้นปลาเผา ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 250 เมตร

 -  -  -  - 210,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

412 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน  
ม.12

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

 -  -  -  - 1,750,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

413 โครงการก่อสร้างฝาท่อ
ระบายน้ํา จํานวน 2 จุด ใน
หมู่บ้านอุทัยนคร หน้าบ้าน
คุณอุทัย มีทรัพย์ และหน้า
บ้านลุงอ้วนขับรถด่านฯ

เพื่อให้เกิดความ
สะดวกและ
ปลอดภัยของ
ประชาชนที่สัญจร
บนถนน

ฝาตะแกรงเหล็ก  -  -  -  - 25,000 จํานวนที่
ซ่อมแซม (จุด)

ประชาชนที่
สัญจรบนถนน
ได้รับความ
สะดวกและ
ปลอดภัยใน
การสัญจร

กองช่าง

414 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลากลางบ้านโคกพัฒนา 
ม.12

เพื่อให้อาคารมี
สภาพที่เอื้อต่อการ
ใช้งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน

ซ่อมแซมศาลากลางบ้าน  -  -  -  - 100,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง
 (แห่ง)

มีอาคารสถานที่
เอื้อต่อการใช้
งานและการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน

กองช่าง

415 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง
หอกระจายข่าวและ
ปรับปรุงหอกระจายข่าว
หมู่บ้าน ม.12

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด 
และเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งเตือน
ภัยที่รวดเร็ว ฉับไว

จัดซื้อเครื่องเสียงหอ
กระจายข่าวและ
ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว

 -  -  -  - 50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง 

(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
จากอบต.อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

416 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน   
ม.12 ถึง ม.1

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา คสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาว 500
 เมตร

 -  -  -  - 875,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

417 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล. ศาลตาปู่ถึงผอ.
ปราโมทย์ ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 5 เมตร ยาว 
200 เมตร

 -  -  -  - 600,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

418 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน
กฤษดาแลนด์

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบาย
น้ําคสล. ขนาด 0.30 
x 0.30 x 0.10 เมตร
 ยาว 500 เมตร

 -  -  -  - 875,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

419 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากนานายจรูญ ไวขุนทด 
ถึงนานายสมพร หาดขุนทด
 ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 1,200,000 1,200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

420 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากนานายอุดม ถึง
นานายพ่วง ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 - 660,000 660,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

421 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านนางแวว ท่า
ข้าม ถึงอบต.สระจรเข้ 
(บ้านดอนตะหนินน้อย) ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

422 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากศาลากลางหมู่บ้าน
    ม.13 ถึงบ้านนางน้อย 
อิ่มขุนทด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 90 เมตร

 - 161,000  -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

423 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากรีสอร์ทป๋าธง ถึง
ท่าข้าม  ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 412,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

424 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําจากบ้านนาย
เสริมศักดิ์ ถึงศาลาศาลตาปู่
 ม.13

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 500 เมตร

 -  - 875,000 875,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

425 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอน
เวิร์สสายนานายทิม ไวขุน
ทด ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

บล๊อกคอนเวิร์ส 
ขนาด 1.80 x 1.80 
เมตร จํานวน 1 ช่อง
 ยา 6 เมตร

 -  -  - 175,000 175,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

426 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากนานายจรูญ ถึงนา
นายเสมอ เมียขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 330,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

427 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากนานายสําราญ ถึง
นานายเรียบ ม.13 ติดบ้าน
จั่น ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 660,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

428 โครงการปรับปรุงลานตาก
ข้าวบริเวณศาลาประชาคม
 ม.13

1.เพื่อให้เกษตรกร
มีที่สําหรับตากข้าว
ที่เก็บเกี่ยวและ
ผลิตผลทาง
การเกษตรอื่นๆ  
2.พื่อลดต้นทุนการ
ผลิตจากเนื่องจาก
ข้าวที่นํามาตากจะ
เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์

เทลานคสล. พื้นที่ 
500 ตารางเมตร 
หนา 0.20 เมตร

 -  -  -  - 200,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

เกษตรกรใน
หมู่บ้านมีลาน
ตากพืชผลใน
พื้นที่ ลดต้นทุน
การผลิตได้

กองช่าง

429 โครงการวางท่อระบายน้ํา 
เส้นร้านวงษ์พานิชย์ ถึง
หน้าคูโบต้า พร้อมบ่อพัก 
ม.14

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา 
ขนาด 1.00 เมตร 
ยาว 300 เมตร 
พร้อมบ่อพัก 20 บ่อ

 -  - 1,000,000 1,000,000  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

430 โครงการซ่อมแซมถนนหิน
คลุก ซอยบ้านป้าอร ต้อ
ผลไม้ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
 กว้าง 4 เมตร ยาว 
20 เมตร

 -  - 15,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

431 โครงการลอกท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ลอกท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 50,000  -  - ระยะทางที่ขุด
ลอก (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

432 โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล. ซอยน้อย
โอชา ม.14

เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก ลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาว 70 
เมตร

 -  - 130,000  -  - ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

433 โครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน ซอยติดไทย
วัฒนามินิมาร์ท ม.14

เพื่อมีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้สัญจร
ไปมา

ประตูทางเข้าหมู่บ้าน
 รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

 -  -  - 100,000  -  จํานวนป้ายที่
ก่อสร้าง(ป้าย)

มีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

434 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยนานารีสอร์ต ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 304,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

435 โครงการวางท่อระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก ซอยนานารี
สอร์ท ม.14

การระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.30 ยาว 200 เมตร
 พร้อมบ่อพัก 15 บ่อ

 -  -  - 150,000 150,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

436 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ตรงข้ามกิตติชัยคอนกรีต  
ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร

 -  -  - 2,880,000 2,880,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

437 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
ช่วงหน้าบ้านหมวดโคตะมี
ไปถึงศาลาหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร

 -  -  - 65,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

438 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ช่วงหน้าบ้านหมวดโค
ตะมีไปถึงศาลาหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร

 -  -  - 110,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

439 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ช่วงหน้าบ้านหมวดโคตะมี
ไปถึงศาลาหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 130 เมตร

 -  -  -  - 390,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

440 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
วางท่อ ซอยตําหรุ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -  - 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

441 โครงการก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวบริเวณฝายน้ํา
หนองกระจะ ม.14

1.เพื่อสร้าง
สวนสาธารณะ 
และสถานที่ออก
กําลังกาย และเพื่อ
พัฒนาและฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม
บริเวณฝายน้ํา
หนองกระจะให้
เป็นสถานที่น่า
ท่องเที่ยว

ก่อสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว

 -  -  -  - 100,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

1.ประชาชนมี
รายได้เพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อมีคนมา
ท่องเที่ยว และ
มีนักท่องเที่ยว
2. มี
สวนสาธารณะ 
มีสถานที่
พักผ่อนภายใน
ตําบล สามารถ
สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้แก่
ชุมชนในตําบล

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

442 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยสงวนวิช ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  - 1,500,000 1,500,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

443 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยผาสุกไปโรงเรียน ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 600,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

444 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายสระวัด ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 330 เมตร

 -  - 990,000 990,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

445 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 150 เมตร

 -  - 450,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

446 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยศาลา ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 400 เมตร

 -  - 1,200,000 1,200,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

447 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยพญาละคร ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 330 เมตร

 -  -  - 990,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

448 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายลําเชียงไกร ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 825,000 825,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

449 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยร่วมใจ (บ้าน
ผู้ใหญ่ฉอ้อน) ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 
เมตร ยาว 120 เมตร

 -  -  - 290,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

450 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายริมทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 330 เมตร

 - 272,000  -  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

451 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายใต้สระวัด ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -  -  - 250,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

452 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
สายหนองบุ้ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 300,000 300,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

453 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายดอนแต้ว ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 825,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

454 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก สายหนองกระทุ่ม ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 825,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

455 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน
 ม.15

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด 
และเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งเตือน
ภัยที่รวดเร็ว ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว

 -  -  - 50,000  - ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล

ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง 

(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
จากอบต.อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

456 โครการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ม.15 ถึง ม.8 
บ้านบุ่งระกํา ตําบลหนอง
บัวละคร

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6
 เมตร ยาว 2,000 
เมตร ลาดยางแบบ 
CapeSeal

 -  -  - 7,000,000 7,000,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

457 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายหนองไผ่ ถึงบ้าน
นายทิน ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  - 330,000 330,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

458 โครงการก่อสร้างถนนดิน  
สายบ่อสามเหลี่ยม ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  -  -  - 1,000,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

459 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
  ซอยบ้านนายวิรัตน์ ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4 
เมตร ยาว 300 เมตร

 -  -  -  - 720,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

460 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก  สายไร่นายน้อยถึง 
รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 825,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

461 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านนายประสงค์ คุ
ขุนทด ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 55 เมตร

 -  - 99,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

462 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านนางสําราญ 
คงประเสริฐ และขยายเขต
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 60 เมตร 
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

 -  - 110,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

463 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ซอยบ้านผู้ใหญ่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 
เมตร ยาว 50 เมตร

 -  - 90,000  -  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

464 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองปล้อง ม.16

ประชาชนมี
สถานที่ออกกําลัง
กายและพักผ่อนที่
เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและ
ปลอดภัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  - 100,000 100,000  - จํานวน
สถานที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่
ออกกําลังกาย
และมีสุขภาพ
แข็งแรง

กองช่าง

465 โครงการซ่อมแซมถนนจาก
บ้านนางอุ่น ชิดสูงเนิน ถึง
สามแยกบ้านนายชวน คูณ
ขุนทด พร้อมระบบระบาย
น้ํา ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนกว้าง 5
 เมตร ยาว 200 เมตร

 -  - 600,000 600,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

466 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 จากบ้านนางสุภาภรณ์ พัน
ชนะ ถึงบ้านนายองอาจ 
จันทร์สมัคร ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 100 เมตร

 -  -  - 300,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

467 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากม.16 ถึงเส้นกุด
ม่วง - ละเลิงพิมาน (หนอง
ประดู่)   ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 825,000 825,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

468 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากสามแยกบ้าน
ผู้ใหญ่ถึงหนองตระไก้ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  -  - 990,000 990,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

469 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก ม.16 ถึง
เส้นกุดม่วง - ละเลิงพิมาน 
(หนองประดู่)  ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 3,500,000 3,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

470 โครงการซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. 
กว้าง 4 เมตร ยาว 
300 เมตร

 -  -  - 720,000 720,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

471 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ํา ซอยบ้านนาย
มานิตย์ โลมาแจ่ม ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 200 เมตร

 -  -  - 350,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

472 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจากหนองประดู่ ม.16 
ถึงบ้านใหม่ไชยณรงค์ ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 2,000 
เมตร

 -  -  - 1,650,000 1,650,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

473 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกจาก ม.16 ถึงบ้านหมอ
พันตรี

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  - 825,000 825,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

474 โครงการก่อสร้างถนนดิน
พร้อมหินคลุกจากซอยแสง
ทวี ถึงนานายไพรัตน์ โคขุน
ทด ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 500 เมตร

 -  -  -  - 250,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

475 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.16

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด 
และเพิ่มช่อง
ทางการแจ้งเตือน
ภัยที่รวดเร็ว ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว  -  -  -  - 50,000 ประชาชน
ได้รับรู้
ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วน
ราชการ
อย่างทั้งถึง 
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่รับผิดชอบ
ได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
จากอบต.อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

476 โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นหนองตะบาง ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,100 
เมตร

 -  -  -  - 500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

477 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก จากหนองตะไก้ถึง
หนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 
เมตร ยาว 2,500 
เมตร

 -  -  -  - 1,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

478 โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน   
ม.16

การระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 500 เมตร

 -  -  -  - 875,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

479 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกรอบหนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 825,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

480 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก ม.16 ถึง
บ้านหมอพันตรี

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

 -  -  -  - 1,250,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

481 โครงการซ่อมแซมระบบ
ระบายน้ําภายในหมู่บ้าน   
ม.16

การระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน
เป็นไปด้วยความ
สะดวก แก้ไข
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําคสล. 
ขนาด 0.30 x 0.30 x
 0.10 เมตร ยาวรวม
 500 เมตร

 -  -  -  - 875,000 ความยาวของ
รางระบายน้ํา 

(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

482 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 สายหลังการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคของอําเภอด่านขุน
ทด ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 780 เมตร

 -  - 2,340,000 2,340,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

483 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยข้างหจก.กิจ
ไพศาลจํากัด ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 280 เมตร

 -  - 840,000 840,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

484 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ซอยบ้านนางสุมาลี  
ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาว 250 เมตร

 -  - 165,000 165,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

485 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พื้นที่บ่อขยะ ม.17

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  -  - 100,000  -  - จํานวนสระน้ํา
ที่ปรับปรุง 

(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

486 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
รอบบึงหนองปล้อง  ม.16

 ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณบึงเพื่อให้
เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

ถนนคสล. ช่วงที่ 1  
กว้าง 3 เมตร ยาว 
128 เมตร ช่วงที่ 2 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว
 44 เมตร

 - 295,000  -  -  - จํานวนสระน้ํา
ที่ปรับปรุง 

(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

กองช่าง

487 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.ซอยบ้านดาบพจน์ ม.
16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 290 เมตร

 -  -  -  - 870,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

488 โครงการติดตั้งโคมไฟระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟ
โซล่าเซลล์) ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

 -  - 200,000 200,000 200,000 จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

 -  - 190,857,000 207,842,000 151,925,000 212,588,003 208,716,008  -  -  -

255 280 118 169 144
รวม 488  โครงการ
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

 

1 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.1สายบ่อนไก่

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 850  เมตร

380,000 380,000 380,000 380,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จากสี่แยกถึง
บ่อนไก่ ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 20 

 ชุด

150,000 150,000  -  - 150,000 จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (ชุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

3 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 สายหลัง
มัธยมด่านขุนทด ถึงหมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1,500 เมตร

600,000 600,000 600,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

199



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

4 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.1 สายบ้าน
นายจักรถึงบ้านตํารวจ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150 เมตร

75,000 75,000  - 75,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

5 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.2 ซอยโรงฆ่าสัตว์

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 400   เมตร

160,000 160,000 160,000 160,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา พร้อม
สายดับ เส้นหน้าถนนตลาด
นัดพงษ์ศิริ ถึงบ้านนส.สุ
กานดา ขุนอาลาชอบช้าง  
ม.2

เพื่อใช้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 300 เมตร

 -  -  - 150,000 150,000 จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

7 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา (สายดับ) ซอยโรงฆ่าสัตว์
 ม.2 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 400 เมตร

160,000 160,000 160,000 160,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้า ทิศใต้บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 195 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 4 ชุด

92,000 92,000  - 92,000 92,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หน้าบ้านเจ้าของ
สยาม  บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

7,000 7,000 7,000 7,000  - จํานวนทีติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

10 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะแฟรต ตํารวจ  ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน
 4 จุด

14,000 14,000  - 14,000  - จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

11 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หน้าบ้านนาย
ดอกไม้  ชมตุคุ ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าจํานวน
 1 จุด

3,500 3,500  -  - 3,500 จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

201



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

12 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ) พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ม.2 เส้นหลังอําเภอ (ซอย
บ้านเลขที่ 786,775)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 120 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 3 ชุด

50,000 50,000  - 50,000 50,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

13 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยร้านบัวหลัน
และบ้านพักตํารวจ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  -  - 30,000  - จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยโรงฆ่าสัตว์ 
ม.2

เพื่อใช้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทัวถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 600 เมตร

 -  -  - 300,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

15 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน

200,000 200,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

16 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายเส้นคลองสวนหมาก ม.3

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

200,000 200,000  -  - 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

17 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ความยาวรวม 1,000 
เมตร

 -  - 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 1,000 เมตร พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 20 จุด 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  - 500,000 500,000 500,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยหลังวัด ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ ระยะทาง 
300 เมตร

 -  - 150,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

203



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน 
ม.3

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร

400,000 400,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ สายสวนหมาก  
ม.3 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 320  เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 4 ชุด

128,000 128,000  -  - 128,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) 
ภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.4

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า    
จํานวน 5 สาย       
1.ซอยหลังวัด 200 
เมตร                  
2.ซอยบ้านนายเลิศ 
50 เมตร             
3.ซอยบ้านนางสุรีย์  
50  เมตร            
4.สามแยกหัวสะพาน
5.สายบึงถึงหมู่ที่ 4

140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

23 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.5 เส้นหลังวัดบ้านใหม่
เจริญสุข

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500  เมตร

20,000 20,000  - 20,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

24 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.5 หน้า ร.ร.บ้านใหม่
เจริญสุข

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 200  เมตร

80,000 80,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

25 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟ จาก
บ้านนางเจือ ครุฑขุนทด ถึง
บ้านนายบุญเลิศ โคขุนทด  
 ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 
จุด

 -  -  - 56,000 56,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟ จาก
บ้านนายไพบูลย์ พอขุนทด 
ถึงบ้านนายบรรจบ  พอขุน
ทด  ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 150 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 3 
จุด

 -  -  - 84,000 84,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

29 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ศาลาประชาคม ม.6

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง  50   เมตร

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้า ซอยบ้าน
ประเสริฐ    รุ่งสุวรรณสกุล
 ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง  200 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 4 ชุด

115,000 115,000 115,000 115,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

206



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ  จาก
บ้านนายประทีป ถึงบ้าน
อาจารย์ตุ้ย  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 3 ชุด

110,000 110,000 110,000 110,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา)  สาย
บ้านนางสาวบุญศรี ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

 ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร

25,000 25,000  -  - 25,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) สาย
บ้านนางสนอง ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร

25,000 25,000 25,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ สาย
บ้านผู้ช่วยประมูล ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 50 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 1 ชุด

30,000 30,000 30,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้า ซอยบ้านยาย
ทองม้วน ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150  เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 3 ชุด

85,000 85,000 85,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
โคมไฟฟ้า  ซอยบ้านนาย
ประเสริฐ  ทองคลี่ ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 2 ชุด

107,000 107,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ําพร้อมปักเสา ม.6 สาย
กุดน้ําใส (บ้านนายทองพูล 
เปียขุนทด)

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร

350,000 350,000  -  - 350,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หน้าป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 2 จุด

7,000 7,000 7,000  -  - จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) สายดับ
 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 70 เมตร  
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจํานวน 2 ชุด

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนางสาคร ดีขุนทด
 ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2
จุด

 -  - 56,000  -  -  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ) พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า จากตาปู่
บ้านถึงหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ  ทองคลี่  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 300 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  - 115,000  -  -  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา
สาธารณะ จากบ้านนายสุ
ชาติ บํารุงศิลป์ ถึงวัดป่า ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 400 เมตร

 -  -  - 200,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนางประกอบ  ถึง
หน้าบ้านนายเอนก ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ ระยะทาง 
100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 
จุด

 -  -  - 56,000  -  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนางเทียน  สาย
จันทร์  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ ระยะทาง 
100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 
จุด

 -  -  - 56,000  -  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

45 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนางสายร่ม  สาย
จันทร์  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธาณะ ระยะทาง 
100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 
จุด

 -  -  -  - 56,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

46 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนายเจียม  ถึง
บ้านนายประจักษ์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2
จุด

 -  -  -  - 56,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
สายดับและติดตั้งโคมไฟฟ้า
 ซอยบ้านนายสุพิน  
นพรัตน์  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2
จุด

 -  -  -  - 56,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

48 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ซอยสุขไพศาล ม.7

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80  เมตร

32,000 32,000  -  - 32,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

49 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.7 เส้นร้าน
ก๋วยเตี๋ยว ถึงในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร

290,000 290,000  - 290,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

50 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ําพร้อมพาดสายดับ ซอย
บ้านนายสมชาย ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 80 เมตร

40,000 40,000 40,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

51 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา พร้อมสายดับและติดตั้ง
โคมไฟ สายร้านก๋วยเตี๋ยว
เรือถึงบ้านดาบมานะ  ม.7

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  - 100,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

52 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านนายหมู 
 ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร

 -  - 50,000 50,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

53 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ  ซอยคอกวัวตา
เอบ  ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 100 เมตร

 -  -  - 50,000  - ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

54 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน

100,000 100,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

55 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

56 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า

100,000 100,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

57 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด

 -  - 280,000 280,000 280,000  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

58 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
สายบ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด 
ม.9

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 900 เมตร

450,000 450,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

59 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
จากบ้านอบต.บุญมี มุ่งชม
กลาง ไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

60 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) ซอย
บ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 250 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

120,000 120,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

61 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา(สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้า สายบ้าน
ลุงกัน ไปบ้านลุงจอย    
ธรรมเสมอ ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

250,000 250,000  - 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

62 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าทางไปบ้าน
ผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด

 -  - 280,000 280,000  -  ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

 ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

63 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10 จุด  
ม.10

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  - 50,000  -  - จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

64 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ําภายในหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

65 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ม.11

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ

50,000 50,000 50,000 50,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

66 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านตาตุ๊ 
หน้าบ้านยายพร ม.11

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 
จุด รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  - 6,000  -  - จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

67 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.12 ถึง ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

68 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า หมู่บ้านกฤษดาแลนด์
 ม.12

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

69 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน 20
 จุด ม.12

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 1,000 เมตร พร้อม
โคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 20 จุด 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  - 560,000 560,000  - จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

70 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขต
น้ําประปาจากบ้านนาง
ละเอียด ถึงบ้านนางแวว ม.
13

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

71 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
จากบ้านช่างติ่ง ถึงบ้านนาง
ดวงฤทัย เหิบขุนทด ม.13

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

72 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา
สายบ้านนายติ่ง เดือนขุน
ทด ถึงบ้านนายบุญทิ้ง เหิบ
ขุนทด ม.13

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 130  เมตร

52,000 52,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

73 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
สายรีสอร์ท เรือนอัมพวา  
ม.13

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500  เมตร

200,000 200,000 200,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

74 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขตประปา 
จากบ้านนางละเอียด ถึง
บ้านนายอนันต์ ศรีสมุทร  
ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  - 100,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

75 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
จากบ้านนายบุญมี ถึงบ้าน
นายกล้า เลือดขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  - 100,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

76 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
จากบ้านนางละเอียด ถีง
บ้านนางแวว ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500 เมตร

 -  -  - 250,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

77 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (แรงต่ํา) เส้นไร่
นางละเอียด ถึงบ้านนาย
ชาญ ศรีสมุทร ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150 เมตร 
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 3 ชุด

75,000 75,000 75,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

78 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา) พร้อม
พาดสายและ  ติดตั้งโคม ม.
13 จากบ้านนายบุญทิ้ง
ถึงกศน.

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 700 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

79 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ําสายรี
สอร์ทถึงเรือนอัมพวา (ป๋า
ธง) ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 300 เมตร

150,000 150,000  - 150,000 150,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

80 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา สายบ้าน
ผู้ช่วยหลักชัย  ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 135 เมตร

54,000 54,000  -  - 54,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

81 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่ํา พร้อมพาดสาย จาก
บ้านนางละเอียด ถึงบ้าน
นางดวงฤทัย เหิบขุนทด   
ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 250 เมตร

 -  -  -  - 125,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

82 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จากรีสอร์ทป๋าธง ถึงบ้าน
นางแวว ม.13

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร

 -  -  -  - 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

83 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา จากบ้าน
นายสมควร ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์ โหขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  -  - 100,000 100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

84 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา หน้าบ้าน
นายกัน วิชัยสุชาติ ต่อจาก
เทศบาลด่านขุนทด ร่วม  
ม.13

 เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด

 -  -  -  - 280,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

85 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

86 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้านป้าจี้,
บ้านดาบชาญ,บ้านป้าออง 
ม.14

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 150 เมตร

50,000 50,000 50,000 50,000  - จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

87 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยนานารีสอร์ 
ม.14

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  - 100,000 100,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

222



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

88 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร

 -  - 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

89 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ สายบ้านตา
จันทร์ ม.15

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะระยะทาง 
300 เมตร โคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 4 
จุด

155,000 155,000 155,000  -  - จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

90 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 80 เมตร

40,000 40,000 40,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

91 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค  ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) ม.15  
ซอยศาลากลางบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า 
ระยะทาง 50 เมตร

25,000 25,000  - 25,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

92 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 80   เมตร

40,000 40,000 40,000 40,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

93 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
ซอยบ้านนายแฉล้ม คอก
ขุนทด ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300 เมตร

 -  - 150,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

94 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
จากสามแยกหมู่ 16 ถึง
หนองสะแก

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500   เมตร

250,000 250,000 250,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

95 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 500   เมตร

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

224



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

96 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
เส้นจากบ้านนางอุบล สือ
ขุนทด ถึงบ้านนายองอาจ 
จันทร์สมัคร ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
น้ําประปาใช้อย่าง
ทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 200 เมตร

 -  -  -  - 100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

97 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าจาก
สามแยกหมู่ที่ 16 ถึงหนอง
สะแก

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 500 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

250,000 250,000 250,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

98 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน 
พร้อมติดตั้งโคมไฟ้ฟ้า ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

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

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

99 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน   
ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด

100,000 100,000  -  -  - จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

100 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าทางเข้า ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 300 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  - 165,000  -  - จํานวนจุด
ติดตั้งโคม

ไฟฟ้า
สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

101 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะจากบ้านนางอุบล
 สือขุนทด ถึงบ้านนาย
องอาจ จันทร์สมัคร ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร

 -  -  - 100,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

102 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมโคมไฟฟ้า ซอยบ้าน
นายแฉล้ม คอกขุนทด ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 200 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 4 
จุด

 -  -  - 112,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

103 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคเขตไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมโคมไฟฟ้า ภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 10
 จุด

 -  -  - 280,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

104 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน  
ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 500 เมตร

 -  -  -  - 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

105 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยบ้านนางละเอียด คุขุน
ทด ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 300 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  -  -  - 165,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

106 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยหอกระจายข่าว ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 250 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  - 140,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

107 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยบ้านนายโต คุขุนทด  
ม.16

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
 250 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5 
จุด

 -  -  -  - 140,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

108 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ทางเข้าบ้านดวงใจ ซอย 2 
 ม.17

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 150 เมตร

75,000 75,000 75,000 75,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

109 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
ม.17 ทางเข้าซุ้มประตู
หมู่บ้าน

เพื่อให้มีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา 
ระยะทาง 300  เมตร

120,000 120,000 120,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

110 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา (สายดับ) 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  ม.17 ซอยหน้า
บ้านนายกตู่

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 100 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 2 ชุด

58,000 58,000  -  - 58,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

111 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา (สายดับ) 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ  หมู่บ้านดวงใจ  
ซอย 2 ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 150 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 3 ชุด

85,000 85,000  -  - 85,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

112 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ทางเข้าซุ้มประตูหมู่บ้าน - 
โรงน้ําแข็ง ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 600 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 10 
ชุด

330,000 330,000 330,000 330,000  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

113 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะแรงต่ํา (สายดับ) 
พร้อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
สายหลังการไฟฟ้าด่านขุน
ทด ม.17

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 400 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 6 ชุด

230,000 230,000 230,000  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

114 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค พาดสายดับ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
สายทางเข้าบ้านนางสุมาลี 
ม.17 ซอยหลังการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 250 เมตร
 พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ 4 ชุด

137,000 137,000  -  - 137,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

115 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ม.17 เส้นบ้าน
นางสุมาลี

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 350 เมตร

140,000 140,000  -  - 140,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

116 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ    (สายดับ) 
พร้อมตั้งโคม ม.17 สาย
บ้านอยู่รวยข้างการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง250 เมตร

100,000 100,000  -  - 100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

117 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ (สายดับ) พร้อม
ตั้งโคม ม.17 สายบ้านอยู่
รวยข้างการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 250 เมตร

100,000 100,000  -  -  - ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

118 โครงการติดตั้งโคมไฟระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ (โคมไฟ
โซล่าเซลล์) ทิศเหนือบ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 
จํานวน 5 จุด 
รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

 -  -  - 100,000 100,000 จํานวนที่ติดตั้ง
โคมไฟฟ้า

สาธารณะ (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ

119 โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะภายในหมู่บ้าน   
ม.5

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 20
 จุด

 -  -  -  - 60,000 จํานวนที่
ซ่อมแซม (จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

120 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่าย
เป็นค่าอุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

อุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

121 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา
ภายในตําบลด่านขุนทด

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่าย
เป็นค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอด่าน
ขุนทด

อุดหนุนการประปา
ส่วนภูมิภาค

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 

(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

122 โครงการสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก

เพื่อเพิ่มสวนหย่อม
สวนสาธารณพ
ให้แก่ชุมชน

ก่อสร้าง
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1
 แห่ง

 -  - 715,200 715,200 715,200 จํานวนสวน
ธารณะ (แห่ง)

มีสวนหย่อม
สวนสาธารณพ
ให้แก่ชุมชน

กองช่าง

 -  - 10,101,500 10,101,500 12,481,200 12,132,200 8,707,700  -  -  -รวม 122  โครงการ
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แบบ ผ.01
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1 โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ

1.เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
ผู้สูงอายุ                 
2.เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณี 
สงกรานต์            
จํานวน 1 ครั้ง

250,000     250,000  - 150,000 150,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนตระหนัก
ถึงคุณค่าของ
ผู้สูงอายุมากขึ้น 
ครอบครัวผู้สูงอายุ
และประชาชน
ทั่วไปได้แสดงถึง
ความกตัญญูต่อ
ผู้สูงอายุ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและใกล้เคียงได้
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 
ส่งเสริมฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่นให้
คงอยู่และถ่ายทอดสู่
อนุชนรุ่นหลัง

  จัดงานประเพณี
ลอยกระทง    1 ครั้ง

250,000     250,000 150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีไทย และ.
ส่งเสริม ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม 
ประเพณีลอยกระทง

กองการศึกษาฯ

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ําเพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

7.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

     7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
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3 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันวิสาขบูชา

10,000       10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

4 โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันเข้าพรรษา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา 
เนื่องในวันเข้าพรรษา

30,000       30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ เด็กและ
เยาวชน

1.เพื่อให้เด็กเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ได้น้อม
นําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต      
 2. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอันดี
งาม ในองค์กร

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 

โครงการ

30,000       30,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคําสอน
ทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ ใน
ประจําวันได้

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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6 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบลด่าน
ขุนทด

1.เพื่อให้เด็กเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ได้น้อม
นําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต      
 2. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมอันดี
งาม ในองค์กร

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 

โครงการ

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคําสอน
ทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ ใน
ประจําวันได้

กองการศึกษาฯ

7 โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแนว
พระราชดําริ         
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)

เพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรที่เปิดให้ผู้สนใจ
จากภายนอกได้เข้าชม
และทําการศึกษาเแห
ล่งเรียนรู้ทางด้าน
การเกษตร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี่
และความรู้ทางการ
เกษตรที่เหมาะสม
ให้กับราษฎรที่ทํางาน 
เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ของชุมชน รวมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

 จัดทําโครงการส่งเสริม
การท่องเที่ยว  1 

โครงการ

30,000       30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

8 โครงการซ่อมแซม
เครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีเครื่องออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

หมู่ที่ 1 - 17 50,000       50,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

กองการศึกษาฯ

9 โครงการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดต้าน
ภัยยาเสพติด

เพื่อส่งเสริมประชาชน
และเยาวชนให้ได้ออก
กําลังกาย เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

 จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 
1 ครั้ง

250,000     250,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เกิดความสามัคคี
และสามารถ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด ประชาชน
และเยาวชนมีการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

10 โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน

เพื่อส่งเสริมประชาชน
และเยาวชนให้ได้ออก
กําลังกาย เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

 จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 
1 ครั้ง

 -  - 150,000 150,000 150,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เกิดความสามัคคี
และสามารถ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด ประชาชน
และเยาวชนมีการ
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

11 โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าแข่งขันในระดับ
อําเภอ  จังหวัด

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดส่งนักกีฬาเฃ้าร่วม
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การ แข่งขันกีฬาต่างๆ 
ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

30,000       30,000  -  -  - จํานวน
ครั้งที่ส่ง
นักกีฬา
เข้า

แข่งขัน 
(ครั้ง)

นักกีฬาได้รับ
โอกาส
ประสบการณ์ที่ดี
และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้าน
กีฬาให้มีมาตรฐาน

กองการศึกษาฯ

12 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
แก่เด็กและเยาวชน

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

     ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 จํานวน 30 คน

30,000       30,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เยาวชนมีทักษะ
ทางด้านกีฬาและมี
การออกกําลังเพิ่ม
มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

 -  - 960,000 960,000 410,000 560,000 560,000  -  -  -

10 10 7 8 8

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 12  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬา คสล.
 หน้าศาลากลางบ้าน

 -  -  -  - 100,000 จํานวน
ลานกีฬา
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

กองช่าง

2 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อม
เครื่องออกกําลังกาย ม.5

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกายเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีสุขภาพ
แข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬา 
พร้อมจัดซื้อเครื่องออก

กําลังกาย

 -  - 2,000,000   2,000,000   2,000,000   จํานวน
ลานกีฬา
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

กองช่าง

3 ก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงค์ ซอยโรง
ฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออก
กําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา  
ขนาด 75 x 50 เมตร 

พร้อมอุปกรณ์

 -  -  - 2,500,000   2,500,000   จํานวน
ลานกีฬา
ที่ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

กองช่าง

 -  - - - 2,000,000 4,500,000 4,600,000  -  -  -

-               -               1                 2                 3                 

รวม 3  โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  7.2 แผนงานเคหะและชุมชน
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่คณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ ข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง
สํานักงานปลัด 
และกองคลัง

420,000 420,000  -  -  - จํานวนผู้เข้า
อบรม (คน)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ 
สามารถนํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด
และกองคลัง

2 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานแก่
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการปฏิบัติงาน ให้
ความรู้

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถ
นํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

 

 ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
     8. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่น ๆ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

8.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรมแก่พนักงาน
ส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

จัดทําโครงการเพื่อให้
พนักงานส่วนตําบลได้
ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง

50,000 30,000  - 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการ
อบรมมี
คุณธรรม
จริยธรรม
สามารถนํามา
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

4 โครงการผูกสาย
สัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง

เพื่อจัดกิจกรรมอบรม
สร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างพนักงาน
ส่วนตําบล

พนักงานส่วน
ตําบลด่านขุนทด

        30,000  -  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

พนักงานมี
ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน
 ทําให้การ
ประสานงาน
ต่างๆ ต่อกัน
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย

สํานักงานปลัด

5 โครงการจัดการ
เลือกตั้ง

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิก 
อบต. ในหมู่บ้านที่
ขยายเขต มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
หมดวาระ

50,000 50,000 600,000 50,000 50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
จัดการ
เลือกตั้ง

สามารถจัดการ
เลือกตั้งนายก
และสมาชิก
อบต.ในหมู่บ้าน
 ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

6 โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดู
งานคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  และ
พนักงานฯของอบต.
ด่านขุนทด

เพื่อเพิ่มความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของ
บุคลากรในการบริหาร
จัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์
ในสภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
100 คน

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
และพนักงานฯ 
มีความรู้
ประสบการณ์ 
และ
แนวความคิดใน
การบริหาร
จัดการองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลให้
เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ใน
สภาวะ
แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป
ของชุมชนและ
นําความรู้
ความสามารถ
ปรับ
กระบวนการ
ทํางานพัฒนา
ท้องถิ่น ให้
ปฏิบัติงานได้

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป มี
ความรู้ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540  สามารถ
ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง พรบ. และ
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

พนักงาน 
ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ พนักงาน
จ้างทั่วไปของอบต.
ด่านขุนทด และ
ประชาชน เข้าร่วม
โครงการ  จํานวน 
 100 คน

        30,000  -  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

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

สํานักงานปลัด

8 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว
 รวดเร็ว

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 50,000 100,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

9 โครงการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ์

เพื่อประชาสัมพันธ์
การดําเนินงานของ
หน่วยงานให้
บุคคลภายนอกทราบ

สื่อสิ่งพิมพ์
ประชาสัมพันธ์การ
ทํางานของอบต.  

200 ฉบับ

40,000 40,000  -  -  - จํานวนเล่ม
สื่อสิ่งพิมพ์ 

(เล่ม)

ประชาชนได้
รับรู้ข่าวสาร
การทํางานและ
มีส่วนร่วมใน
การติดตามการ
ทํางานของอบต.

สํานักงานปลัด

10 โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของอบต.
ด่านขุนทด

เพื่อประเมินหาความ
พึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงาน
แต่ละส่วนภายใน 
อบต.ด่านขุนทด

สํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของอบต.
ด่านขุนทด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ที่ประเมิน
(ครั้ง)

พื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพ
ของเจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการแก่
ประชาชน

สํานักงานปลัด

11 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เคมีดับเพลิง

เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว
 รวดเร็ว และมีเครื่อง
มีอในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  
มีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว รวดเร็ว 
และมีเครื่องมีอใน
การปฏิบัติงาน

30,000 30,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

12 โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นแก่ชุมชน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นที่ควรทราบ   
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับคําปรึกษาด้าน
กฎหมายในเบื้องต้น
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ผู้เข้าร่วมโครงการ 80
 คน

30,000 30,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนใน
พื้นที่มีความ
เข้าใจงาน
กฎหมายเบื้องต้น

สํานักงานปลัด

13 เงินเดือนค่าตอบแทน
คณะผู้บริหาร สมา
ขิกสภาฯ พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าตอบแทนคณะ
ผู้บริหาร สมาขิกสภาฯ
 พนักงานส่วนท้องถิ่น
และพนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

4,000,000 4,000,000  -  -  - จํานวน
เดือนที่จ่าย
ค่าตอบ แทน
 (เดือน)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

14 โครงการติดตั้งและ
บริการอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง ADSL 
และค่าเช่าพื้นที่ทํา
โฮมเพจ

เพื่อให้หน่วยงานมีการ
รับส่งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและค้นข้อมูล
จากภายนอกได้
สะดวกพัฒนาศักยภาพ
ในการติดต่อ
หน่วยงานภายนอก

ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ตราย
เดือนสําหรับส่วน
ราชการและค่าเช่า
พื้นที่ทําโฮมเพจแบบ

รายปี

30,000 30,000  -  -  - ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต
รายเดือน

มีการรับส่ง
ข้อมูลที่ทันสมัย
ระหว่าง
หน่วยงานกับ
หน่วยงาน
ภายนอกโดย
ประหยัด
ค่าใช้จ่ายและ
ให้บริการกับ

กองคลัง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

15 โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

ข้อมูลแผนที่ภาษีเพิ่ม
ขี้น ถึง 80%

100,000 100,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง/ปี

 (ครั้ง)

มีข้อมูลแผนที่
ภาษีที่เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน
และให้บริการ
กับประชาชน

กองคลัง

16 โครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
จัดเก็บรายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและ
มาชําระภาษีตาม
กําหนดเวลา

  จํานวนผู้มาชําระ
ภาษี   ร้อยละ 85

50,000 50,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ที่

ประชาสัมพัน
ธ์ (ครั้ง)

ประชาชนมี
ความเข้าใจการ
ยื่นชําระภาษี
และมาชําระ
ตามกําหนด

กองคลัง

17 โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันและ
ได้รับคําปรึกษาด้าน
กฎหมายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

จัดทําโครงการ 
จํานวน 1 โครงการ

 -  - 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ
(ครั้ง)

ประชาชนที่
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจงาน
กฎหมายในการ
ดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

สํานักงานปลัด

 -  - 5,360,000 5,330,000 1,120,000 600,000 600,000  -  -  -
16 14 6 7 7

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

รวม 17  โครงการ
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1 ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ

เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  
ค่าลงทะเบียนค่า
เดินทางไปราชการ 
และค่าใช้จ่ายอื่น
สําหรับบุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอปพร.ที่
ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย

บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และอปพร.

80,000        80,000  -  -  - จํานวน
ผู้ปฏิบัติงาน

(คน)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถ
นํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงาน

สํานักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรมการ
ใช้วิทยุสื่อสาร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทํางานและ
การใช้งานระบบวิทยุ
สื่อสาร

     จัดทําโครงการ   
  จํานวน 1 โครงการ

30,000        30,000  - 30,000 30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม
สามารถใข้วิทยุ
สื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

 -  - 110,000 110,000 - 30,000 30,000  -  -  -
2 2 0 1 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
วัตถุประสงค์

8.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวม 2  โครงการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างกอง
การศึกษาฯ

50,000        50,000  -  -  - จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ 
สามารถนํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษาฯ

2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาให้แก่บุคคลากร
ส่วนตําบล ผู้นําชุมชน 
 เด็กเยาวชนและ
ประชาชนเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน

กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพื่อรองรับ
การสู่ประชาคม
อาเซียน

30,000        30,000  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะ
ด้านภาษาเพื่อ
รองรับการสู่
ประชาคม
อาเซียน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการฝึกอบรม
การพูดในที่สาธารณะ
และการพัฒนา
บุคลิกภาพ

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะ  พัฒนาตนเอง  
ให้สามารถพูดในที่
สาธารณะ ยกระดับ
การพูดให้เป็นมืออาชีพ

จัดฝึกอบรม 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000        30,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้
เรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะ
การพูด เพื่อ
พัฒนาตนเอง

กองการศึกษาฯ

 -  - 110,000 110,000 - - -  -  -  -
3 3 0 0 0

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

วัตถุประสงค์
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 3  โครงการ

8.3 แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

40,000        40,000  -  -  - จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ 
สามารถนํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่จําเป็นใน
ห้องพยาบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์

150,000      150,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ  
(ครั้ง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 -  - 190,000 190,000 - - -  -  -  -
2 2 0 0 0

  8.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 2  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างกอง
สวัสดิการสังคม

80,000        80,000  -  -  - จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ 
สามารถนํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กองสวัสดิการ
สังคม

 -  - 80,000 80,000 - - -  -  -  -
1 1 0 0 0

ที่
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 1  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการฝึกอบรม 
สัมมนาแก่ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง

เพื่อเป็นค่าลงทะเบียน
และค่าเดินทางไป
ราชการเพื่อฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถให้แก่
บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้าราชการและ
พนักงานจ้างกอง
ช่าง

60,000 60,000  -  -  - จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้ 
สามารถนํามา
พัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
ป้ายชื่อหน่วยงาน
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อ
หน่วยงานให้มีทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ป้ายชื่อหน่วยงาน 100,000 100,000  - 100,000 100,000 จํานวนป้าย มีป้ายชื่อ
หน่วยงานที่เป็น
มาตรฐาน 
รองรับการเข้าสู่
ประชาอาเซียน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
ศาลาอเนกประสงค์

เพื่อใช้ในการจัด
กิจกรรม ภายในตําบล
 หรือการจัดประชุม
ต่างๆ

อาคาร
อเนกประสงค์  
จํานวน  1 หลัง

 -  -  -  -  - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

มีสถานที่
สําหรับจัด
กิจกรรม 
ภายในตําบล 
หรือการจัด
ประชุม

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม

8.6 แผนงานเคหะและชุมชน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการก่อสร้าง
อาคารสํานักงาน

เพื่อเป็นที่ทําการของ
อบต.ด่านขุนทดในการ
ให้บริการแก่ประชาชน
 ให้มาติดต่องานด้วย
ความสะดวก และ
เสริมศักยภาพของอบต.

อาคารสํานักงาน  
 คสล.2 ชั้น

19,650,000 19,650,000  - 19,650,000 19,650,000 จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

1.มีสถานที่
ให้บริการ
ประชาชนให้มา
ติดต่อ            
  2.การ
ปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

5 ต่อเติมโครงหลังคา
สนามกีฬา
อเนกประสงค์(หลังที่
ทําการอบต.)

เพื่อให้มีสนามกีฬาใน
ร่มให้ประชาชนในพื้นที่
ใช้เป็นที่ออกกําลังกาย
 และจัดกิจกรรมอื่น ๆ

   อาคารสนาม
กีฬาในร่มจํานวน 1
 แห่ง

1,500,000 1,500,000  -  -  - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

มีสนามกีฬาใน
ร่มที่ได้
มาตรฐาน 
สําหรับเยาวชน
ใช้ออกกําลังกาย
 ฝึกซ้อมกีฬา

กองช่าง

6 โครงการติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้าที่ทําการ
อบต.ด่านขุนทด

เพื่อติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ทําการอบต.
ด่านขุนทด ให้มี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

ขยายเขตติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟ้า

 - 500,000  -  -  - จํานวนหม้อ
แปลงที่ติดตั้ง

 (ตัว)

สํานักงานอบต.
มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

7 โครงการซ่อมแซมโรง
จอดรถ สํานักงาน
อบต.ด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมโรงจอด
รถสําหรับรองรับ
ยานพาหนะ  รถยนต์
ของประชาชนที่มา
ติดต่อกับทางราชการ

ซ่อมแซมโรงจอดรถ 200,000 100,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่ซ่อมแซม 

(ครั้ง)

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
โรงจอดรถ
รองรับเพียงพอ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อบต.ด่านขุนทด

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ อบต.
เพื่อความสวยงามและ
สบายตาสบายใจ
สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสํานักงาน

100,000 50,000  - 50,000 50,000 จํานวนครั้ง
ที่ปรับปรุง 

(ครั้ง)

 โดยรอบ อบต.
จะมีความสวย
สดสะอาดตา
และสวยงาม
สร้างความรู้สึก
ที่ดีให้กับ
ประชาชนผู้มา
ติดต่อและ
เจ้าหน้าที่ อบต.

กองช่าง

9 โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าไว้ซ่อมแซม
ไฟฟ้าภายในสํานักงาน
และในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดให้ใช้
งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ 10,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

10 โครงการปรับปรุง
ระบบหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนทั้ง
หมู่บ้านได้รับฟังเสียง
ตามสายจากหอ
กระจายข่าวอย่างทั่วถึง

จัดซื้ออุปกรณ์
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว ม.1 -
 ม.17

400,000 100,000 100,000 100,000 400,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
ปรับปรุง
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ฟังเสียงตาม
สายจากหอ
กระจายข่าวได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

11 โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว

เพื่อซ่อมแซมหอกระ
จ่ายข่าวที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวที่ชํารุด
 หมู่ 1 - 17

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

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

12 โครงการจัดซื้อชุดหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

เพื่อซ่อมแซมหอกระ
จ่ายข่าวที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

หมู่ 1 - 17 100,000  -  -  -  - จํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้าง
อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อก่อสร้างอาคาร
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

อาคารป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 จํานวน 1 หลัง 
(รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด)

350,000  -  -  -  - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

 -  - 22,490,000 22,180,000 220,000 20,020,000 20,320,000  -  -  -
11 10 3 6 6

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 13  โครงการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

เพื่อจัดการประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและตําบล
เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

50,000 20,000 10,000 20,000 20,000 จํานวนครั้ง
ที่ประชุม
(ครั้ง)

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
แสดงความ
ความคิดเห็นใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อให้
การจัดทําแผน
มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

สํานักงานปลัด

2 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพผู้นํา
ชุมชนในการจัดทํา
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการจัดทํา
แผนชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่นแก่
ให้ผู้นําชุมชน

ผู้นําชุมชน หมู่ที่ 1
 - 17

 - 30,000  - 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ผู้นําชุมชนมี
ความรู้ในการ
จัดทําแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพิ่มมาก
ขึ้น

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการเสวนาสร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน

เพื่อให้เกิดความ
ปรองดอง สมานฉันท์
ในชุมชน/หมู่บ้าน โดย
จัดให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดําเนินงานคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ

หมู่บ้าน ม.1 - 17 30,000  -  -  -  - จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

เกิดความ
ปรองดอง 
สมานฉันท์ใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

สํานักงานปลัด

4 โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ

เพื่อดําเนินการจัดทํา
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท 
0310.4/ว2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม 
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  หมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการ จํานวน 17

 หมู่บ้าน

50,000 50,000 30,000 30,000 30,000 หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนเข้าใจ
และตระหนัก
ถึงภารกิจหลัก
ในการธํารง
รักษาไว้ซึ่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
โดยช่วยกัน
ตรวจสอบ 
ช่วยกันปกป้อง
และกําจัดสื่อ
และบุคคลที่มี
พฤติกรรมเป็น
อันตราย

สํานักงานปลัด

 -  - 80,000 50,000 10,000 50,000 50,000  -  -  -
3 3 2 3 3

รวม 4  โครงการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานที่ทําการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดที่
ชํารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

อาคารสํานักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
อาคารที่ทํา
การซ่อมแซม

อาคาร
สํานักงาน
สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีเหมาะสมแก่
การปฏิบัติงานและ
เกิดภาพลักษณ ที่ดีใน
สายตาของผู้มาติดต่อ
ราชการ

อาคารสํานักงาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
อาคารที่
ปรับปรุง

อาคาร
สํานักงานที่ทํา
การองค์การ
บริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด
  อยู่ในสภาพที่ดี
เหมาะสมแก่
การปฏิบัติงาน

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์
 หลังที่ทําการอบต.
ด่านขุนทด

เพื่อก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์องค์การ
บริหารส่วนตําบลด่าน
ขุนทด

อาคารอเนกประสงค์
 ขนาดกว้าง 23 x 52

 ตารางเมตร

 -  - 2,700,000  -  - จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

มีสถานที่
สําหรับจัด
กิจกรรม 
ภายในตําบล 
หรือการจัด
ประชุม

กองช่าง

 -  - 500,000 500,000 3,200,000 500,000 500,000  -  -  -รวม 3  โครงการ

8.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ
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2 2 3 2 2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรี

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ ส่งเสริม
สนับสนุนการเล่นดนตรี

จัดซื้อเครื่องดนตรี 100,000 100,000  -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัดซื้อ

เด็กและเยาวชน
สามารถเล่น
ดนตรีได้และใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

 -  - 100,000 100,000 - - -  -  -  -
1 1 0 0 0

80,000 50,000 10,000 50,000

รวม 1  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8.9 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม  และนันทนาการ

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

100,000

 

   - เทศกาลปีใหม่  

   - เทศกาลสงกรานต์  

 

300,000 300,000 200,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด

 

 

 

20,000

 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 จัดฝึกอบรม และ
จัดซื้อชุดเครืองแบบ 

อปพร.

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรในช่วง
เทศกาล

เพื่อตั้งจุดตรวจ 
ป้องกันและช่วยลด
อุบัติเหตุการจราจร
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

ตั้งจุดบริการช่วง
เทศกาล  2 ครั้ง

100,000

   จํานวน 
 อปพร.ที่
เข้าร่วม
โครงการ  
(นาย)

1. การปฏิบัติงาน
ของอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน(อปพร) 
ตําบลด่านขุนทดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรม 
และทบทวนความรู้
ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร.)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

9.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1.เพื่อให้มีกําลัง
อาสาสมัคร ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติงานเพียงพอทั้ง
ตําบล

 2.เพื่อฝีกทบทวน
ความรู้ให้กับอปพร.ที่
เคยผ่านการฝึกอบรม

จํานวน
ครั้งที่ตั้ง
จุดตรวจ 
(ครั้ง)

สถิติอุบัติเหตุ
การจราจรในพื้นที่
ลดลง

2. มีอาสาสมัครฯ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
ภัยฯ

20,000 20,000 สํานักงานปลัด

2
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

50,000

 

 

 

 

30,000 30,000  -  -  -

 

 

 

 

 

50,000

 ประชาชน เยาวชน 
อายุ 15 ปี ขึ้นไป  
จํานวน  100  คน

สํานักงานปลัด 
ร่วมกับสนง.
ขนส่ง จังหวัด
นครราชสีมา 
สาขาด่านขุนทด

2.ลดการเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนจากการ
ใช้รถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ให้
น้อยลง

2.ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มี
ใบอนุญาตขับขี่ใช้
อย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย

4 โครงการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัย

1.เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไป ผู้บริหาร และ
สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้
กฎจราจร

50,000 จํานวน
ครั้งที่

จัดซื้อ(ครั้ง)

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

สํานักงานปลัด3 โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานของ 
อปพร.

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง 
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานด้าน
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติของอปพร.

จัดซื้ออุปกรณ์ ชุด
ดับเพลิงสําหรับ
งานป้องกันฯ

บุคลาการด้านงาน
ป้องกันมีอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

50,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

1.ประชาชนได้รู้
วิธีการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยช่วยให้
การเกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนลด
น้อยลง

50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

50,000

 

 

 

 

 

 

 

 

50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

สํานักงานปลัด

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ  สามารถใช้
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ช่วยเหลือชีวิตของ
ประชาชน ได้อย่างถูก
วิธี

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
มีความคล่องตัวใน
การปฐมพยาบาล  ได้
อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว

1.เพื่อให้อปพร.มี
ทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สมาชิก อปพร. 
อาสากู้ชีพ และกู้
ชีพกู้ภัย (OTOS) 
อบต.ด่านขุนทด  
จํานวน  30  คน

50,000 30,0005 โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกันสา
ธารณภัย

50,000 1 สมาชิกที่ผ่าน
การฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยทางท้อง
ถนนมีทักษะและ
ความคล่องตัว 
หากต้อง
ปฏิบัติงานจริง

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2.ประชาชน ได้รับ
ช่วยชีวิตอย่าง
รวดเร็วทันท่วงที

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

200,000

 

 

 

 

 

 

 

 -  - 730,000 730,000 500,000 620,000 620,000  -  -  -

200,000200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

1 ลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

สํานักงานปลัด

2 อบต.ด่านขุนทด
มีความพร้อมใน
การรองรับกับเหตุ
สาธารณภัยต่าง ๆ

3. เครือข่ายสมาชิก
 อปพร.มีประสิทธิ
ภาพามารถเป็น
กําลังเสริมให้กับ
องค์กรของรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้มีบุคลากรที่
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย และทดแทนกําลัง
พลที่เสื่อมสภาพ

6 โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดูงาน
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อปพร.
ตําบลด่านขุนทด

1. เพื่อให้อปพร.มี
ความรู้ความเข้าใจสา
ธารณภัย และ
สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

สมาชิก อปพร และ 
    ผู้เกี่ยวข้อง 
จํานวน  100  คน

200,000

2.เพื่อเตรียมกําลัง
สมาชิก อปพร.ให้
พร้อมรองรับทุก
สถานการณ์เมื่อเกิด
เหตุสาธารณภัยขึ้นใน
พื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รวม 6  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ.01

 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้นําชุมชน
และศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการขยะ

เพื่อนําความรู้ที่ได้จา
การฝึกอบรมและดู
งานมาบริหารการ
จัดการขยะในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

ผู้บริหาร สมาชิก 
อบต. พนักงานส่วน
ตําบล อาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน
 และผู้นําชุมชน

 - 100,000     50,000       50,000       50,000       จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

นําความรู้ที่ได้มา
บริหารจัดการ
ขยะให้ดีขึ้น

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการจัดซื้อถังขยะ
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่ 
1- 17

จัดซื้อถังขยะเพื่อ
แจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้านในตําบล

จัดซื้อถังขยะ
พลาสติก ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 
200 ลิตร จํานวน 
100 ใบ

90,000       90,000       30,000       30,000       30,000       จํานวนที่
จัดซื้อ (ใบ)

ประชาชนมีสุข
นิสัยที่ดีในการทิ้ง
ขยะ  ทําให้เกิด
ความสะอาด 
และประชาชน
กําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

     10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.1 แผนงานสาธารณสุข

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่
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3 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

 จัดอบรมให้ความรู้   
จํานวน  1 ครั้ง

30,000 30,000  -  -  - จํานวนคนที่
เข้าร่วม

โครงการ(คน)

ผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อ
สุขภาพมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ 
ปศุสัตว์

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์
ให้มีจิตสํานึกในการ
ป้องกันและจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

   จัดอบรมให้ความรู้ 
    จํานวน  1 ครั้ง

30,000 30,000  -  -  - จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม

โครงการ(คน)

ผู้ประกอบการ
ปศุสัตว์มีจิตสํานึก
ในการป้องกัน
และจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อน

เพื่อณรงค์
ประชาสัมพันธ์การลด
ภาวะโลกร้อน และ
การรักษาสิ่งแวดล้อม
เนื่องในวันสิ่งแวดล้อม
โลก

จัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ครั้ง

30,000 30,000  - 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
ตระหนักถึง
สภาวะโลกร้อน 
และการรักษา
สิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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6 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดการน้ํา
เสียภายในชุมชน

1.เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดในการบริหาร
และจัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน    
2.เพื่อให้เกิดการนํา
องค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย 
นําไปสู่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
ได้อย่างเหมาะสม

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดการน้ําเสีย

ภายในชุมชน จํานวน 
1 ครั้ง /ปี

30,000 30,000  -  -  - จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

1.ประชาชนใน
พื้นที่มีแนวคิดใน
การบริหารและ
จัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน
 2.มีการนําองค์
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร
จัดการน้ําเสีย

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

7 โครงการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ในการกําจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
 และน้ําเสีย เพื่อ
ควบคุมและกําจัด
ภาวะมลพิษที่มีผลต่อ
สุขภาพอนามัย สวัสดิ
ภาพและคุณภาพชิวิต
ของประชาชน

1.เพื่อเสริมสร้าง
แนวคิดในการบริหาร
และจัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน    
2.เพื่อให้เกิดการนํา
องค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย 
นําไปสู่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
ได้อย่างเหมาะสม

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดการน้ําเสีย

ภายในชุมชน จํานวน 
1 ครั้ง /ปี

 -  - 50,000 50,000 50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

1.ประชาชนใน
พื้นที่มีแนวคิดใน
การบริหารและ
จัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือชุมชน
 2.มีการนําองค์
ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร
จัดการน้ําเสีย

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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7 โครงการก่อสร้างที่ทิ้ง
ขยะป่าชุมชนหนอง
ประดู่  ม.16

1.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่ทิ้งขยะ
ที่ถูกสุขลักษณะ มี
สถานที่ทิ้งขยะ 
สําหรับรองรับขยะ
จากชุมชน

สถานที่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะ จํานวน 1

 แห่ง

50,000  -  -  -  - จํานวน
สถานที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

สามารถลดมลพิษ
 และลดการเกิด
พาหะนําโรคที่จะ
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

8 โครงการตลาดนัดมูล
ฝอยอันตรายในชุมชน

1.เพื่อรณรงค์ส่งเสริม
ให้เกิดการคัดแยก
ขยะมูลฝอยในชุมชน

จัดตลาดนัดขยะ
อันตรายในชุมชน 
จํานวน 10 หมู่บ้าน

30,000  -  -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เกิดการคัดแยก
มูลฝอยอันตราย 
และอันตรายที่
จะปนเปื้อนออก
สู่สิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

9 โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคภายในตําบล
ด่านขุนทด

1.เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค
ภายในตําบล          
2.เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีน้ําดื่มน้ําใช้ที่ได้
มาตรฐาน

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 1 

หมู่บ้าน

20,000       20,000        -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัดโครการ 
(ครั้ง/ปี)

1.ประชาชนมีน้ํา
ดื่มที่ได้มาตรฐาน
น้ําอุปโภคใน
พื้นที่มีคุณภาพ

กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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10 โครงการท้องถิ่นไทยใส่
ใจความสะอาด คนใน
ชาติมีความสุข

เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน 
เสริมสร้างวินัยการรัก
สะอาด และให้ผู้นํา
ชุมชน และชาวบ้าน 
ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนน ในความ
รับผิดชอบและสิ่ง
สาธารณประโยชน์ 
เช่นศาลากลางบ้าน  
แหล่งน้ําหรือสิ่งปลูก
สร้างอื่น ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความ
สะอาด สวยงาม

 จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรม ต่อปี 2 ครั้ง

30,000       30,000        -  -  - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

1.สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน มี
ความสะอาด
สวยงามน่าอยู่น่า
มอง               
2.ประชาชนมี
ความตื่นตัวใน
การดูแลรักษา
ความสะอาดใน
พื้นที่

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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11 โครงการรณรงค์ใช้
รถจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

 1. ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลลดการ
ใช้พลังงาน ลด
มลภาวะ ลดโลกร้อน 
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
ด้วยการขี่จักรยาน    
2. เสริมสร้างวิถีชีวิต 
ค่านิยมการใช้จักรยาน

  ประชาชนในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 - 17

50,000       50,000        - 30,000       30,000       จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

1.สามารถ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลในการลด
พลังงาน          
 2. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

12 โครงการก่อสร้าง
อาคารเก็บรวบรวม
ขยะอันตราย

1.เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายจากชุมชน   
2.เพื่อรวบรวมขยะ
อันตรายส่งไปกําจัด
ร่วมกับอบจ.          
3. เพื่อแก้ไขปัญหา
ผลกระทบอัน
เนื่องจากการจัดการ
ขยะในระยะยาว

ก่อสร้างอาคารเก็บ
รวบรวมขยะ จํานวน 

1 แห่ง

200,000      -  -  -  - จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

1.ขยะอันตราย
ในชุมชนลดลง    
 2.ประชาชนใน
พื้นที่มีสถานที่
สําหรับเก็บ
รวบรวมขยะ
อันตราย

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 -  - 590,000 410,000 130,000 190,000 190,000  -  -  -
11 9 3 5 5

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

รวม 12  โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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1 โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)

เพื่อสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000       30,000        -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการดําเนินการ
หรือสนับสนุน
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯและ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

 -  - 50,000       50,000       50,000       จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.2 แผนงานการเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

3 โครงการปลูกป่าชุมชน
 ม.8

เพื่อสร้างจิตสํานึกใน
การรักธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกป่า
ชุมชน

30,000       30,000        -  -  - จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
เข้าใจถึง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดล้อมทําให้
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้
และช่วยลดภาวะ
โลกร้อน

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

4 โครงการขุดลอกและ
กําจัดวัชพืชในแหล่งน้ํา

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
วัชพืชน้ําต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ํา
และการใช้น้ําของ
เกษตรกรในพื้นที่      
 2. สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน

ขุดลอกและกําจัด
วัชพืชในแหล่งน้ํา

 -  - 50,000       50,000       50,000       จํานวนครั้ง
ที่จัดโครการ 
(ครั้ง/ปี)

1.สามารถ
แก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายต่างใน
พื้นที่              
 2.เกิดกลุ่มใน
พื้นที่เพื่อร่วมกัน
จัดการกับปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่นได้

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการกําจัดวัชพืช 
(ผักตบชวา) ลําห้วย
น้อยตอนล่าง ม.8

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
ผักตบชวาและพืชน้ํา
ต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อ
คุณภาพน้ําและการใช้
น้ําของเกษตรกรใน
พื้นที่                   
2. สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน              
3.  เพือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ํา กําจัดแหล่ง
เพาะพันธ์เชื้อโรคและ
ดูแลสภาพแหล่งน้ํา
ไม่ได้ตื่นเขิน

 กว้าง 15 เมตร ยาว 
500 เมตร

100,000     50,000        -  -  - ระยะทางใน
การดําเนิน
โครงการ 
(เมตร)

1.สามารถ
แก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายต่างใน
พื้นที่               
 2.เกิดกลุ่มใน
พื้นที่เพื่อร่วมกัน
จัดการกับปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่นได้

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

5 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อจัดทําโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
 เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพรไทยทั้ง
ระบบอย่างยั่งยืน

จัดทําโครงการจํานวน
 1 โครงการ

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       จํานวนครั้ง
ที่จัดโครการ 
(ครั้ง/ปี)

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพร
ไทยในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

 -  - 190,000 140,000 130,000 130,000 130,000  -  -  -
4 4 3 3 3

300,000

รวม 5  โครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.07
 (สรุป ผ.03)

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

1 1,095,000      1 1,095,000    1 1,095,000   1 1,095,000    1 1,095,000   5 5,475,000    
1 1,095,000     1 1,095,000   1 1,095,000   1 1,095,000   1 1,095,000   5 5,475,000    
- - - - - - - - - - - -

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

  

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 8 25,362,000    14 34,896,000  14 34,896,000  14 34,896,000  14 34,896,000  64 164,946,000 

8 25,362,000   14 34,896,000 14 34,896,000 14 34,896,000 14 34,896,000 64 164,946,000   

- - - - - - - - - - -

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

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

รวม 
7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

รวม

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
รวม

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
รวม

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
รวม

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
  รวม

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
รวม

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

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

จํานวน
โครงการ

ปี 2565
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

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

สิ่งแวดล้อม
- - - - - - - - - - - -

9 26,457,000 15 35,991,000 15 35,991,000 15 35,991,000 15 35,991,000 69 170,421,000
 
 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

รวม
รวมทั้งสิ้น

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
รวม

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวม

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

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

273



 แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

1 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น 
 ม.4

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้น ตามแบบ
มข.2527  ขนาดสันฝายสูง 2 
เมตร  ผนังข้างสูง 3.50 เมตร 
กว้าง 18 เมตร พร้อมขุดลอก
คลองเหนือฝาย กว้างเฉลี่ย 20
 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร 
ขุดลึกอีก 1.5 เมตร ยาว 500 
เมตร

1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

ช่วย
แก้ปัญหา
การขาด
แคลนน้ําใน
การการ
อุปโภค
บริโภค 
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

รวม 1 โครงการ  -  - 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000  -  -  -

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

     1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

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

 พิกัดทางภูมิศาสตร์

  สิ้นสุด  E = 796781
           N = 1683679

 ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

     6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง
ถนน (เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,
ตําบลที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

อบต.ด่านขุนทดก่อสร้างผิวจราจรลาดยาง
แบบแอล-ฟัสท์ติกพร้อมราง
ระบายน้ํา เส้นร้านอาหาร
บัวหลัน ม.2            
ตําบลด่านขุนทดเชื่อม
เทศบาลตําบลด่านขุนทด  
อําเภอด่านขุนทด     
จังหวัดนครราชสีมา

 - เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม            

  - เพื่อบรรเทาและ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร

2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  2,700,000  

  เริ่ม     E = 796798            
           N = 1683266
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

6,622,000

 พิกัดทางภูมิศาสตร์

 

  สิ้นสุด  E = 804950
           N = 1683564

1,905,000

 พิกัดทางภูมิศาสตร์  

  เริ่ม     E = 796909
           N = 1680281

  สิ้นสุด  E = 797097
           N = 1879502

ก่อสร้างถนนลาดยาง     
ทางออกหมู่บ้านถนน       
หักน้อยพัฒนาม.15   
ตําบลด่านขุนทดเชื่อมบ้าน
เขื่อน ตําบลหนองบัวละคร
อําเภอด่านขุนทด          
จังหวัดนครราชสีมา

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2.7 กิโลเมตร

6,622,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
บ้านจั่นสันติสุข หมู่ 16 
ตําบลด่านขุนทด เชื่อม
บ้านหลุง ตําบลสระจรเข้   
 อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

 -เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร

 -เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

  เริ่ม     E = 802308            
           N = 1683134

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

 - เพื่อให้เป็น
เส้นทางสายหลักใน
การติดต่อ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

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

1,905,000 1,905,0001,905,0001,905,000

 - เพื่อให้เป็น
เส้นทางสายหลักใน
การติดต่อ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน
,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

6,622,000 6,622,000 6,622,0002

3

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

 - เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

อบต.ด่านขุนทด

อบต.ด่านขุนทดประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน
,ตําบล ที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 ม.5   บ้านใหม่เจริญสุข  
ตําบลด่านขุนทด เชื่อมบ้าน
กลาง ตําบลบ้านเก่า    
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,500 เมตร  หนา 
0.15 เมตร

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน
,ตําบล

กองช่าง

5 โครงการซ่อมแซมถนนแอส
ฟัลท์ติก เส้นหลังวัดบ้าน
ใหม่เจริญสุข ม.5

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนน กว้าง 5 เมตร 
ยาว 820 เมตร

965,000 965,000 965,000 965,000 965,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

6 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านโคกรักษ์ 
ม.4 ตําบลด่านขุนทด เชื่อม
บ้านกลาง ตําบลบ้านเก่า  
อําเภอด่านขุนทด  จังหวัด
นครราชสีมา

 -เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร   - เพื่อให้
เป็นเส้นทางสายหลัก
ในการติดต่อ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 
เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกเส้นหนองประดู่  ม.16
 ตําบลด่านขุนทด            
ถึงตําบลสระจรเข้      
อําเภอด่านขุนทด      
จังหวัดนครราชสีมา

 -เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร   เพื่อให้เป็น
เส้นทางสายหลักใน
การติดต่อ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน
,ตําบล

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคม
เชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,
ตําบลที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

8  โครงการก่อสร้างสะพาน   
 ม.4 บ้านโคกรักษ์      
ตําบลด่านขุนทด      
อําเภอด่านขุนทด      
จังหวัดนครราชสีมา

 - เพื่อให้การระบาย
น้ําเป็นไปด้วยความ
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

 ก่อสร้างสะพาน  กว้าง 6 
เมตร ยาว 12 เมตร

420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 ความยาว
ของสะพาน
 (เมตร)

การระบาย
น้ําเป็นไป
ด้วยความ
สะดวกและ
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

9 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ บ้านหาญ หมู่ 1 
เชื่อม     บ้านกุดน้ําใส    
ต.หนองบัวตะเกียด       อ.
ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 772.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,539,000 1,539,000 1,539,000 1,539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

279



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

10 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ บ้านโคกพัฒนา 
หมู่ 12 เชื่อมบ้านกุดน้ําใส 
ต.หนองบัวตะเกียด อ.ด่าน
ขุนทด จ.นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 772.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,539,000 1,539,000 1,539,000 1,539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

11 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติบ้านจั่น หมู่ 3   
เชื่อมบ้านหลุง ต.สระจระเข้
  อ.ด่านขุนทด จ.
นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 772.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,539,000 1,539,000 1,539,000 1,539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

12 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ บ้านถนนหัก
น้อยพัฒนา      หมู่ 15  
เชื่อมบ้านเขื่อน     ต.
หนองบัวละคร อ.ด่านขุนทด
 จ.นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 922.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,839,000 1,839,000 1,839,000 1,839,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

13 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ บ้านจั่นสันติสุข 
หมู่ 16 เชื่อมบ้านดงกระสัง
 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 772.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,539,000 1,539,000 1,539,000 1,539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

281



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท) (KPI)

14 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุง
คุณภาพด้วยยางพารา
ธรรมชาติ บ้านใหม่เจริญสุข
 หมู่ 5 เชื่อมบ้านโนนสะเดา
 ต.บ้านเก่า อ.ด่านขุนทด 
จ.นครราชสีมา

เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร  หรือมีปริมาตรดิน
ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 772.50 
ลบ.ม.(ใช้ลูกรังใหม่) 
รายละเอียดตามปริมาณงาน
และแบบกําหนด พร้อมป้าย
โครงการ

 - 1,539,000 1,539,000 1,539,000 1,539,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนมี
เส้นทาง
คมนาคมที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง

 -  - 25,362,000 34,896,000 34,896,000 34,896,000 34,896,000  -

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา ผลที่คาดว่า

จะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รวม 14  โครงการ
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แบบ ผ.03

เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะพับอเนกประสงค์ (สีขาว)

จํานวน 10 ตัว
23,000 23,000  -  -  - สํานักงานปลัด

2 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ชนิด
ตั้งพื้น จํานวน 5 ตัว

12,500  -  -  -  - สํานักงานปลัด

3 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

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

12,000 12,000  -  -  - สํานักงานปลัด

4 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6พร้อม
เก้าอี้  จํานวน 1 ชุด

5,000 5,000  -  -  - กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ที่ แผนงาน หมวด
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561 - 2565)
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

1.ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน
 จํานวน 2 ตู้ๆละ 3,500 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท

2.ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ 
จํานวน 2 ตู้ ๆละ 4,500 บาท  
เป็นเงิน 9,000 บาท

-

16,000

-

 ครุภัณฑ์สํานักงาน 16,000

-

ที่ แผนงาน ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

กองคลัง38,00038,000ค่าครุภัณฑ์

- -ค่าครุภัณฑ์ กองคลัง-6 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

1.เก้าอี้พักคอย(หุ่มเบาะ) ขนาด
 4 ที่นั่ง  เป็นเงิน 10,000 บาท

2.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบกรองอากาศ ขนาด
 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ครุภัณฑ์สํานักงาน

หมวด

5
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

7 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท   
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

29,000 29,000 30,000  -  - กองคลัง

8 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง

ชุดดับเพลิงมาตราฐาน 100,000 100,000  -  -  - สํานักงานปลัด

9 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้อง CCTV 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

10 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

จัดซื้อกล้องวงจรปิดสํานักงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

11 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.2 จํานวน 
20 จุด

- - 500,000 500,000 500,000 สํานักงานปลัด

12 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.4 จํานวน 
5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

13 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.5 จํานวน 
5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

14 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.6 จํานวน 
5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ หมวดแผนงาน ประเภท

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

15 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.7  จํานวน
 5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

16 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.8 จํานวน 
5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000 สํานักงานปลัด

17 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.9 จํานวน 
5 จุด

- - 100,000 100,000 100,000

18 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.11  
จํานวน 5 จุด

100,000 - 100,000 100,000 - สํานักงานปลัด

ที่ แผนงาน หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

19 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.14 จํานวน
 5 จุด

100,000 - 100,000 100,000 - สํานักงานปลัด

20 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ศาลา
กลางบ้าน ม.15

100,000 - 50,000 50,000 - สํานักงานปลัด

21 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.16  จํานวน 5 จุด

100,000 - 100,000 100,000 - สํานักงานปลัด

22 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.17 จํานวน 5 จุด

100,000 - 100,000 100,000 - สํานักงานปลัด

ที่ แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ประเภท

งบประมาณและที่ผ่านมา
หมวด
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

23 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์  โฆษณาและ
เผยแพร่

ป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน - - 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

24 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในตําบล

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักงานปลัด

25 แผนงานรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง

แผงหยุดตรวจสามเหลี่ยม ติด
สัญญาณไฟหมุนสีแดง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 สํานักงานปลัด

26 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์กีฬา จัดซื้อเครื่องออกกําลังหมู่ที่ 1 - 17 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
27 การศาสนาและ

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 100,000 100,000 - - - กองการศึกษาฯ

28 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี
และนาฎศิลป์

จัดซื้อเครื่องดนตรีสากล 100,000 100,000 - - - กองการศึกษาฯ

29 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบไฟฟ้า    แสงสว่าง
แบบโซล่าร์เซล ม.2 จากบ้านนาย
สันทัด - บ้านนายฉันนะระยะทาง

 300 เมตร

60,000 60,000 - - - กองช่าง

หมวด
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภท
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
แผนงานที่
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

30 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งระบบไฟฟ้า    แสงสว่าง
แบบโซล่าร์เซล ม.2 ซอยโรงฆ่า
สัตว์ ระยะทาง 300 เมตร

60,000      - - - - กองช่าง

31 แผนงานเคหะชุมชน ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มสําหรับ
หมู่บ้าน ม.15

- - 50,000  -  - กองช่าง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)

1. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 3 
ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 

263,500 263,500

2.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 5 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
12,500 บาท

3. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2
 บาน) จํานวน 2 หลัง ๆละ 
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 
บาท     (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

4.เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
13,000 บาท      (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3,900 -

-

 สํานักงานปลัด  
 กองคลัง

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

งบประมาณและที่ผ่านมาที่ แผนงาน หมวด ประเภท

32 ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
5.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง 
มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 
24,000 บีทียู จํานวน 4 ตัวๆละ 
28,000บาท เป็นเงิน 112,000 
บาท  (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

6. เก้าอี้เอนกประสงค์      บุนวม
แบบมีพนักพิง จํานวน 100 ตัวๆ
ละ 700 บาท เป็นเงิน 70,000 
บาท

7. โต๊ะอเนกประสงค์ จํานวน 14 
ตัวๆละ เป็นเงิน 30,000 บาท

8. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อน ) 
จํานวน 2 หลัง ๆละ3,500 บาท 
เป็นเงิน 7,000 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน  สํานักงานปลัด  
 กองคลัง

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประเภทหมวดแผนงาน
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด
 LED สี จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 12,000 บาท   (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

2.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท   
   (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

3.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
3,200 บาท      (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ประเภทที่ แผนงาน หมวด

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

34 50,700 - -  สํานักงานปลัด  
 กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

-50,700
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
35 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
4.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch)ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 
จํานวน 1 เครื่องเป็นเงิน 6,500 
บาท(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

 สํานักงานปลัด  
 กองคลัง

36 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 2 เครื่อง

- - 1,400 - - สํานักงานปลัด 
และกองคลัง

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง 
จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
9,500 บาท

2.เครื่องตัดหญ้า แบบล้อ
จักรยาน จํานวน 1 เครื่อง เป็น
เงิน 12,000 บาท

1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด
 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 28,000 บาท   (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )

2. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
 เป็นเงิน 5,000 บาท

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

21,500 - -

72,000 72,000 -

งบประมาณและที่ผ่านมา

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน -

37

- กองคลัง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักงานปลัด

38 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

 ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์ -21,500
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
3.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 4 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท

4. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2
 บาน) จํานวน 4 หลัง ๆละ 
5,500 บาท เป็นเงิน 22,000 
บาท  (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

5. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเลื่อน )
 จํานวน 2 หลัง ๆละ 3,500 
บาท เป็นเงิน 7,000 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

297



เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
39 แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
1.เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท   
   (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

2.เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 
VA จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
3,200 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 
สําหรับประมวลผล จํานวน 1 
เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน

-

งบประมาณและที่ผ่านมา
หมวด

- - สํานักปลัด

ที่ ประเภท

53,200 53,200
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด
 24,000 บีทียู จํานวน 6 ตัว ๆ
ละ 28,000 บาท รวมเป็นเงิน 
168,000 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )

2. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 2 
ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 3.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 4 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
10,000 บาท          4. ตู้เก็บ
เอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2 บาน) 
จํานวน 3 หลัง ๆละ 5,500 
บาท เป็นเงิน 16,500 บาท  
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )

ที่ แผนงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและที่ผ่านมา

หมวด ประเภท

204,500 -204,50040 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน - - กองการศึกษาฯ
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับ
ประมวลผล แบบที่ 2 จํานวน 1
 เครื่อง เป็นเงิน 29,000 บาท
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์)

41,000 41,000 - - -

 2.เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จํานวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 
12,000 บาท(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

42 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง

- - 700 - - กองการศึกษาฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ หมวด ประเภท

กองการศึกษาฯ41 แผนงานการศึกษา ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

แผนงาน
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด
 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 28,000 บาท (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ )

2. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
 เป็นเงิน 5,000 บาท

3.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท

4. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2
 บาน) จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 
5,500 บาท(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

งบประมาณและที่ผ่านมา
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

-2,500แผนงานสังคม
สงเคราะห์

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน 43,500 43,50043 - กองสวัสดิการฯ
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.เครื่องปรับอากาศ ชนิดติด
ผนัง มีระบบฟอกอากาศ ขนาด
 24,000 บีทียู จํานวน 1 ตัว 
เป็นเงิน 28,000 บาท    (ตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ )

2. โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 ชุด
 เป็นเงิน 5,000 บาท

3.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท

4. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2
 บาน) จํานวน 1 หลัง เป็นเงิน 
5,500 บาท(ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ )

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์สํานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

44

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท

43,500 กองสาธารณสุขฯ43,500 -- -

302



เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
45 แผนงานสังคม

สงเคราะห์
ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 3 เครื่อง

- - 2,100 - - กองสวัสดิการฯ

46 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1เครื่อง

- - 700 - - กองสาธารณสุขฯ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
1.โต๊ะปฏิบัติงาน จํานวน 1 
ชุดๆละ 5,000 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท

2.เก้าอี้ปฏิบัติงาน จํานวน 2 
ชุดๆละ 2,500 บาท เป็นเงิน 
5,000 บาท
3. ตู้เก็บเอกสาร (ตู้บานเหล็ก 2
 บาน) จํานวน 2 หลัง ๆละ 
5,500 บาท เป็นเงิน 11,000 
บาท     (ตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ์

48 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ
อเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) จํานวน 1 เครื่อง

- - 700 - - กองช่าง

21,000 21,000 - -

ที่

แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน47

แผนงาน หมวด ประเภท

-

งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองช่าง
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
49 แผนงานเคหะและ

ชุมชน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ ล้อวัดระยะทาง วัดระยะทางได้

ไกลไม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร 
จํานวน 1 เครื่อง ราคา 8,000 
บาท (ราคาตามท้องตลาด)

8,000 8,000 - - - กองช่าง

50 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 
1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ํากว่า 2,400 ซีซี (ตามบัญชี
มาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน

ธันวาคม 2561)

- - 868,000 - - กองช่าง

51 แผนงานสาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

โครงการจัดซื้อรถจัดเก็บขยะ 
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 61)

- - - 950,000 950,000 กองสาธารณสุขฯ

แผนงานที่ หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
52 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง

ดับเพลิง
1.หัวฉีดทําโฟมในตัว  จํานวน 1
 เครื่อง  เป็นเงิน 26,000 บาท  
 รายละเอียดน้ํายาโฟมจะถูกดูด
โดยกลไกอัตโนมัติ เมื่อน้ํายา
ผ่านหัวฉีด  มีสายดูดโฟมเพื่อ
จ่ายหรือดูดโฟมเข้า หัวฉีดใน
ตัวและมีบอลล์วาล์วเพื่อ
ป้องกันการไหลกลับของน้ํายา
โฟม                                 
  2.ชุดผสมโฟม จํานวน 1 ชุด 
เป็นเงิน 45,000 บาท  
สามารถปรับเปลี่ยนเปอร์เซ็นต์
โฟมได้จาก 1-6 % ทําจากวัสดุ
อลูมิเนียมอัลลอย

80,500 80,500 80,500 80,500 80,500

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

สํานักงานปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
 3.สายส่งน้ําดับเพลิง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 1/2 
เป็นเงิน 9,500 บาท สายส่งน้ํา
ดับเพลิงชนิดผ้าใบพร้อมข้อต่
สวมเร็วทองเหลือง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว 1/2 
ผลิตจากใยสังเคราะห์โพลีเอ
สเตอร์ ทนต่อน้ําทะเล น้ํากร่อย
 น้ําหนักเบา

53 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

สายส่งน้ําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง    (ชนิดยาง) ขนาด
 2.5 นิ้ว

- - 11,500 - - สํานักงานปลัด

54 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง
ดับเพลิง

สายส่งน้ําดับเพลิงพร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง (ชนิดผ้าใบ) ขนาด 
2.5 นิ้ว

- - 9,500           - - สํานักงานปลัด

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
55 แผนงานการรักษา

ความสงบภายใน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เครื่อง

ดับเพลิง
หัวฉีดดับเพลิงแบบด้ามปืน - - 28,000         - - สํานักงานปลัด

56 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ลําโพงปากฮอน ขนาด 21 นิ้ว 
จํานวน 20 ตัว

- - 36,000         36,000         36,000         กองช่าง

57 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียง ขนาด 550 
วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง

- - 60,000         60,000         60,000         กองช่าง

58 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ลําโพงดรอปวายด์  จํานวน 10 ตัว - - 75,000         75,000         75,000         กองช่าง

59 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง และขยาย
จุดลําโพงหอกระจายข่าว ม.2

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

60 แผนงานเคหะและ
ชุมชน

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

จัดซื้อเครื่องขยายเสียงประจํา
หมู่บ้าน ม.5

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

ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด
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เป้าเหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561(บาท) 2562(บาท) 2563(บาท) 2564(บาท) 2565(บาท)
61 แผนงานเคหะและ

ชุมชน
ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า

และวิทยุ
เพิ่มจุดลําโพงหอกระจายข่าว ม.15 - - 50,000         50,000         50,000         กองช่าง

 -  -  - 2,488,400 1,915,900 3,540,500 3,481,507 3,031,515  -

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม 61  โครงการ
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