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Hh569PFI!NàQIJ9PI9PI9888
Hh59E8!8IMRi%J!(S9$9Q(Qj
Hh58!8I%9i%JM9(!%"
Hh5!(k(LPE9PFIFIIQ̀ (!%"!àQ99
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'5!aI(8%jUiKNQ !PàQ9EK9s%NaT!9
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แบบ ผ.01

๒. บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1.2 แผนงานการศึกษา
1.3 แผนงานสาธารณสุข
1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1.9 แผนงานงบกลาง
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
2.5 แผนงานการเกษตร
รวม

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
รวม 5 ปี
ปี 2570
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(บาท)
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)
1
13
25
9
2
6
2
2
4
64

50,000
3,761,000
1,531,000
355,000
60,000
290,000
130,000
1,100,000
16,850,000
24,127,000

1
13
24
9
2
6
2
2
4
63

50,000
3,761,000
1,501,000
355,000
60,000
290,000
130,000
1,100,000
16,750,000
23,997,000

1
13
21
8
2
6
2
1
4
58

20,000
3,717,000
1,216,000
365,000
60,000
290,000
130,000
100,000
16,740,000
22,638,000

1
13
22
8
2
6
2
1
4
59

50,000
3,717,000
1,246,000
365,000
60,000
290,000
130,000
100,000
16,740,000
22,698,000

1
13
22
8
2
6
2
1
4
59

50,000 5
3,717,000 65
1,246,000 114
365,000 42
60,000 10
290,000 30
130,000 10
100,000 7
16,740,000 20
22,698,000 303

220,000
18,673,000
6,740,000
1,805,000
300,000
1,450,000
650,000
2,500,000
83,820,000
116,158,000

1
2
2
18
23

20,000
100,000
500,000
3,205,000
3,825,000

1
2
1
15
19

20,000
100,000
100,000
2,775,000
2,995,000

1
2
3
13
19

20,000
100,000
870,000
743,690
1,733,690

1
2
4
15
22

20,000
100,000
530,000
625,000
1,275,000

1
2
1
10
14
28

20,000 5
100,000 10
20,000 1
4,000,000
20
725,000 75
4,865,000 111

100,000
500,000
20,000
6,000,000
8,073,690
14,693,690

48

ยุทธศาสตร์

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(บาท)
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
9
3.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 15
3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
25
3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
87
รวม 136

1,180,000
9
1,640,000 15
6,295,000 32
52,394,500 95
61,509,500 151

1,180,000 9
1,640,000 11
5,770,000 23
71,179,500 79
79,769,500 122

1,100,000 9
940,000 12
4,000,200 32
86,903,000 99
92,943,200 152

1,100,000 9
1,090,000 12
6,815,200 41
85,089,000
91
94,094,200 153

1,100,000 45
1,090,000 65
6,435,200 153
71,842,200 451
80,467,400 714

5,660,000
6,400,000
29,315,600
367,408,200
408,783,800

49

ปี 2566
ปี 2567
ปี 2568
ปี 2569
ปี 2570
รวม 5 ปี
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
(บาท)
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

ยุทธศาสตร์
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานการศึกษา
4.4 แผนงานสาธารณสุข
4.5 แผนงานเคหะและชุมชน
4.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.7 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4.8 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม
และนันทนาการ

14
1
2
1
6
3
2

850,000
30,000
60,000
150,000
560,000
140,000
400,000

13
1
2
1
6
3
2

800,000
30,000
60,000
150,000
500,000
140,000
400,000

12
5
3
2

1

100,000

1

100,000

-

29
262

2,180,000 22
108,941,500 221

รวม 30
รวมทั้งสิ้น 253

2,290,000
91,751,500

1,270,000
400,000
120,000
400,000

11
1
5
4
2

730,000
30,000
400,000
150,000
400,000

11
1
5
4
2

730,000
30,000
400,000
150,000
400,000

61
4
4
2
27
17

4,380,000
120,000
120,000
300,000
2,260,000
700,000

10

2,000,000

-

-

-

-

-

2

200,000

2,190,000
119,504,890

23
256

1,710,000
119,777,200

23
263

1,710,000 127 10,080,000
109,740,400 1,255 549,715,490

50

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมืองและการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานรั
1.1 กแผนงานรั
ษาความสงบภายใน
กษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือประชาชน

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบ
สาธารณภัยในการ
ดํารงชีวิตเบื้องต้น

รวม 1 โครงการ

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ครอบครัวผู้เดือนร้อน
50,000
50,000
20,000
50,000
50,000
จากสาธารณภัย

-

50,000

50,000

20,000

50,000

50,000

1

1

1

1

1

(KPI)
ผู้ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
(ครัวเรือน)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เดือดร้อนจาก
สาธารณภัย
ได้รับความ
ช่วยเหลือเบื้องต้น

สํานักปลัด

-

-
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แผนงานการศึ
กษา กษา
1.2 แผนงานการศึ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดหาวัสดุ
การศึกษาเด็กเล็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อเป็นการดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญาให้
เป็นไปตามวัย โดยใช้
สื่อการเรียนการสอน
วัสดุทางการศึกษา
หรือเครื่องเล่น มุ่งสู่
จุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

2

โครงการพัฒนาผู้ดูแล
เด็ก

เพื่อพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีความรู้
ความสามารถ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนศูนย์
ศูนย์ มีวัสดุ
พัฒนาเด็ก
การศึกษาที่เพียงพอ
เล็ก
ต่อการเรียนการสอน

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. 6
คน

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน
ผู้ดูแลเด็กที่
ได้รับการ
พัฒนา (คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กมีพัฒนาการ
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ที่กําหนด

กองการศึกษาฯ

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มี
ความรู้
ความสามารถ

กองการศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการพัฒนาระบบ
เครือข่ายการศึกษา
สื่อสารเรียนรู้

เพื่อเพิ่มเติม
สมรรถภาพการ
จัดการเรียนการสอน
เด็กปฐมวัยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา
เด็กเล็กทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญา
จิตใจ และอารมณ์

4

โครงการจัดกิจกรรม
เปิดโลกกว้างเพื่อการ
เรียนรู้และพัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

เพื่อจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนาการการเรียนรู้
จากสถานที่จริง
ประกอบกับเป็นการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนศูนย์
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 3
ศูนย์

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ครูผู้ดูแลเด็ก
ได้รับความรู้
แนวคิดใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อ
นํามาพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานศูนย์
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

เยาวชนได้รับ
ความรู้เพิ่มเติม
นอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

5

โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม)

6

โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวัน
นักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ดี
มีประโยชน์ มี
สารอาหารครบตามที่
ร่างกายต้องการ

1.เด็กเล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ด่านขุนทด

500,000

500,000

539,000

539,000

539,000

7

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

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย ให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตที่
เหมาะสมตามวัย

เด็กอนุบาลถึงระดับ
ป.6 ของโรงเรียนใน
เขตพื้นที่

1,700,000

1,700,000

1,600,000

1,600,000

1,600,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 958,000
958,000
958,000
958,000
958,000
จํานวน
เพื่อให้นักเรียนและ
โรงเรียน ที่
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน เด็กเล็ก จํานวน 3
ได้บริโภคอาหารเสริม ศูนย์ และเด็กเล็กถึง
ได้รับการ
(นม) ตามเกณฑ์
ระดับ ป.6 ของ
สนับสนุน
มาตรฐาน
โรงเรียนในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

กองการศึกษาฯ

จํานวนเด็ก
ที่รับการ
สนับสนุน
(คน)

เด็กเล็กก่อนวัย
เรียนมีร่างกาย
เจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย
และได้
รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ

จํานวน
โรงเรียนที่
อุดหนุน
(โรงเรียน)

เด็กนักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารที่ถูกหลัก
โภชนาการ

กองการศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการส่งเสริมเนื่อง
ในวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของ
เด็กและเยาวชน

9

โครงการสนับสนุนค่า
จัดการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ค่าจัดการเรียน
การสอนรายหัว)

10

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

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
เด็กและเยาวชน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
หมู่ 1 -17

(KPI)
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
มีสื่อการเรียนการ
สอนที่เพียงพอ ได้รับ
การเตรียมความ
พร้อมครบทั้ง 4 ด้าน

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

170,000

170,000

187,000

187,000

187,000

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
ชุดนักเรียนอุปกรณ์
การเรียนหนังสือเรียน
ที่เหมาะสมกับวัย

จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

113,000

113,000

113,000

113,000

113,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชน
มีการทํากิจกรรม
ร่วมกัน

กองการศึกษาฯ

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศูนย์)

เด็กนักเรียนมีสื่อ
การเรียนการ
สอนที่เพียงพอ

กองการศึกษาฯ

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศูนย์)

เด็กนักเรียนมีชุด
นักเรียน
อุปกรณ์การ
เรียนหนังสือ
เรียนทีเหมาะสม
กับวัย

กองการศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนโครงการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

พบปะผู้ปกครอง
สร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้ปกครอง
และครูผู้ดูแลเด็ก
และซักซ้อมความ
เข้าใจเรื่องกฎระเบียบ
การปฏิบัติตัวเมื่อเข้า
มารับบริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

12

โครงการพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครู
สังกัด ศพด.

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาครูผู้
ประกอบวิชาชีพ
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ผู้ปกครองนักเรียน
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
ร้อยละของ
ใหม่ ทั้ง 2 ศูนย์ และ
ผูเ้ ข้าร่วม
ครู/ผู้ดูแลเด็ก
โครงการ
(ร้อยละ)

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.
จํานวน 3 ศูนย์

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน
ผู้ดูแลเด็กที่
ได้รับการ
พัฒนา (คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ปกครอง
นักเรียนได้ทราบ
และเข้าใจถึง
หลักการ ปรัชญา
นโยบาย การ
จัดการศึกษา
ตลอดจน
แนวทางการ
ปฏิบัติงานต่างๆ
ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

กองการศึกษาฯ

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มี
ความรู้
ความสามารถ

กองการศึกษาฯ
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงการพัฒนา
ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญา

เพื่อจัดการเรียนรู้ที่
ใช้แหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ควบคู่กับการจัดการ
เรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม

รวม 13 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
กิจกรรมที่
การเรียนรู้ภูมิปัญญา
ดําเนินการ
ท้องถิ่น โรงเรียนบ้าน
จั่นโคกรักษ์ (รัฐ
(โครงการ)
ประชาสรรค์)

-

3,761,000

3,761,000

3,717,000

13

13

13

3,717,000 3,717,000
13

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
ได้ลงมือปฏับัติ
และมีแหล่งการ
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

-

-

13
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แผนงานสาธารณสุ
ข
1.3 แผนงานสาธารณสุ
ข
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

อุดหนุนอาสามัครขั้น
มูลฐาน (อสม.)
ประจําหมู่บ้าน

เพื่ออุดหนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินกิจกรรมกลุ่ม
อสม.ประจําหมู่บ้าน

2

โครงการส่งเสริม
ปรับเปลี่ยนการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ

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

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
กลุ่มอสม.ประจํา
225,000 225,000
150,000
150,000
150,000
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด
จํานวน 15 หมู่บ้าน

ประชากรในเขตพื้นที่
ม.1 - 17

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
อุดหนุน
(หมู่บ้าน)

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งานด้าน
สาธารณสุข
ภายในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

อัตราการเกิดโรค กองสาธารณสุข
ในพื้นที่ลดลง
และสิ่งแวดล้อม
และประชนใน
พ้นที่มีความ
เข้าใจเรื่องการ
ออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัย
ของตนเอง
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3

โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้ในการ
ป้องกันและควบคุม
โรคระบาดตามฤดูกาล

1.เพื่อลดอัตราป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรค
ระบาดตามฤดูกาล
เช่นโรคโข้เลือดออด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นาฯ ของประชากร
ในพื้นที่
2.เพื่อให้ประชาชนใน
เขตอบต.มีความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
และการป้องกัน
3.เพื่อเป็นการ
ควบคุมการระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ประชากรในเขตพื้นที่
100,000
100,000 30,000
30,000
30,000
ม.1 - 17

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.อัตราการป่วย กองสาธารณสุข
และการเสียชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ด้วยโรคระบาด
ตามฤดูกาลลดลง
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ประชากรในเขตพื้นที่
100,000 100,000
120,000
120,000
120,000
จํานวน
ม.1 - 17
ผู้สูงอายุที่
เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

4

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ

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

5

โครงการพัฒนา
เครือข่ายส่งเสริม
บริการอนามัยเจริญ
พันธ์และเอดส์
สําหรับวัยรุ่น

1.เพื่อให้วัยรุ่นมี
กลุ่มวัยรุ่นในพื้นที/่ และ
ความรู้ความเข้าใจใน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่
เรื่องของการคุมกํา
เนินที่ถูกวิธี และลด
ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น
2.เพื่อป้องกันการ
เกิดโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ เช่น โรค
เอดส์

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน
วัยรุ่นที่เข้า
ร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุในพื้นที่ กองสาธารณสุข
รับผิดชอบมี
และสิ่งแวดล้อม
สุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง ทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ

อัตราการ
ตั้งครรภ์ และ
อัตราการเกิด
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ใน
วัยรุ่นลดลง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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6

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัย จาก
โรคพิษสุนัขบ้าฯ

เพื่อดําเนินการฉีด
วัคซีนป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าตัวละ 30 บาท
โดยจัดสรรตาม
จํานวนประชากร
สุนัข/แมว

7

โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหาโรคขาด
สารไอโอดีนอย่าง
เข้มแข็งและยังยืน

เพื่อเสริมศักยภาพ
ดําเนินโครงการ จํานวน
และพัฒนาคุณภาพ
1 โครงการ
ชีวิตที่ดีของประชากร
โดยการขจัดปัญหา
โรคขาดสารไอโอดีน
ให้หมดไป

8

โครงการสถานศึกษา
สีขาว

เพื่อลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติดและอบายมุข
ในสถานศึกษา

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ฉีดวัคซีนป้องกันและ 100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
จํานวน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ประชากร
ตามจํานวนประชากร
สุนัขและ
สุนัขและแมว
แมว (ตัว)

โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา จํานวน 1
โครงการ

20,000

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

20,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สุนัขและแมวใน
เขตพื้นที่ได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

ลดปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและ
อบายมุขใน
สถานศึกษา

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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9

โครงการสํารวจ
ข้อมูลจํานวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัย

เพื่อสํารวจข้อมูล
จํานวนสัตว์ (สุนัข
และแมว) ที่มีอยู่ใน
แต่ละหมู่บ้าน
จํานวนปีละ 2 ครั้ง
ตัวละ 3 บาทต่อครั้ง
และขึ้นทะเบียนสัตว์

10

โครงการอุดหนุนการ
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุข

เพื่อสนับสนุน
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ดําเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดําริด้าน
สาธารณสุขอย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 3
โครงการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
สุนัขและแมวที่อยู่ใน
16,000
16,000
16,000
16,000
16,000
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

หมู่บ้านในเขตพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด
จํานวน 17 หมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

(KPI)
สํารวจ
ข้อมูล
จํานวนสัตว์
และขึ้น
ทะเบียนสัตว์

จํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สามารถรู้จํานวน
ประชากรสุนัข
และแมวที่มีอยู่
ในตําบลด่านขุน
ทด ทั้งที่มี
เจ้าของและไม่มี
เจ้าของ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนในเขต กองสาธารณสุข
พื้นที่มีสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม
อนามัยดีสมบูรณ์
แข็งแรงและ
เข้าถึงบริการ
ด้านสาธารณสุข
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

11

โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชนและศึกษาดู
งานการบริหาร
จัดการขยะ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
เพื่อนําความรู้ที่ได้
ผู้บริหาร สมาชิก
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จากการฝึกอบรม
อบต. พนักงานส่วน
และดูงานมาบริหาร
ตําบล อาสาสมัคร
การจัดการขยะใน
สาธารณสุขมูลฐาน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด และผู้นําชุมชน

12

โครงการจัดซื้อถังขยะ
ให้กับชาวบ้าน หมู่ที่
1- 17

จัดซื้อถังขยะเพื่อ
แจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้านในตําบล

จัดซื้อถังขยะพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า 200 ลิตร จํานวน
100 ใบ

13

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ

จัดอบรมให้ความรู้
จํานวน 1 ครั้ง

90,000

30,000

90,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

(KPI)
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นําความรู้ที่ได้มา
บริหารจัดการ
ขยะให้ดีขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
จํานวนที่ ประชาชนมีสุข
จัดซื้อ (ใบ) นิสัยที่ดีในการทิ้ง และสิ่งแวดล้อม
ขยะ ทําให้เกิด
ความสะอาด
และประชาชน
กําจัดขยะอย่าง
ถูกวิธี
จํานวนคนที่ ผู้ประกอบการ
เข้าร่วม
กิจการที่เป็น
โครงการ(คน) อันตรายต่อ
สุขภาพมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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14

โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ผู้ประกอบการ
ปศุสัตว์

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุ
สัตว์ให้มีจิตสํานึกใน
การป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

15

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลด
ภาวะโลกร้อน

เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์การ
ลดภาวะโลกร้อน
และการรักษา
สิ่งแวดล้อมเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
จัดอบรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
จํานวน 1 ครั้ง

จัดรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ จํานวน
1 ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ(คน)

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้ประกอบการ
ปศุสัตว์มี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

ประชาชนมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและ
ตระหนักถึง
สภาวะโลกร้อน
และการรักษา
สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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16

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้การจัดการน้ํา
เสียภายในชุมชน

17

โครงการตลาดนัดมูล
ฝอยอันตรายในชุมชน

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดฝึกอบรมให้ความรู้
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
จํานวน
1.เพื่อเสริมสร้าง
การจัดการน้ําเสีย
หมู่บ้านที่
แนวคิดในการบริหาร
เข้าร่วม
และจัดการน้ําเสียใน ภายในชุมชน จํานวน 1
ครั้ง /ปี
โครงการ
ท้องถิ่นหรือชุมชน
(หมู่บ้าน)
2.เพื่อให้เกิดการนํา
องค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย
นําไปสู่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
ได้อย่างเหมาะสม

เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้
เกิดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชน

จัดตลาดนัดขยะ
อันตรายในชุมชน
จํานวน 10 หมู่บ้าน

30,000

-

-

-

-

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ประชาชนใน
พื้นที่มีแนวคิดใน
การบริหารและ
จัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือ
ชุมชน 2.มีการ
นําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร
จัดการน้ําเสีย

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เกิดการคัดแยก
มูลฝอยอันตราย
และอันตรายที่
จะปนเปื้อนออก
สู่สิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

65

ที่

โครงการ

18

โครงการฝึกอบรม
และให้ความรู้ในการ
กําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล และน้ําเสีย
เพื่อควบคุมและ
กําจัดภาวะมลพิษที่มี
ผลต่อสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพและ
คุณภาพชิวิตของ
ประชาชน

19

โครงการตรวจสอบ
คุณภาพน้ําอุปโภค
บริโภคภายในตําบล
ด่านขุนทด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดฝึกอบรมให้ความรู้
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวน
1.เพื่อเสริมสร้าง
การจัดการน้ําเสีย
หมู่บ้านที่
แนวคิดในการบริหาร
เข้าร่วม
และจัดการน้ําเสียใน ภายในชุมชน จํานวน 1
ครั้ง /ปี
โครงการ
ท้องถิ่นหรือชุมชน
(หมู่บ้าน)
2.เพื่อให้เกิดการนํา
องค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย
นําไปสู่การอนุรักษ์
และฟื้นฟูคุณภาพน้ํา
ได้อย่างเหมาะสม

1.เพื่อเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ําอุปโภค
ภายในตําบล
2.เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่มีน้ําดื่มน้ําใช้
ที่ได้มาตรฐาน

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ จํานวน 1
หมู่บ้าน

20,000

20,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ประชาชนใน
พื้นที่มีแนวคิดใน
การบริหารและ
จัดการน้ําเสียใน
ท้องถิ่นหรือ
ชุมชน 2.มีการ
นําองค์ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การบริหาร
จัดการน้ําเสีย

จํานวนครั้ง 1.ประชาชนมีน้ํา
ที่จัดโครการ ดื่มที่ได้มาตรฐาน
(ครั้ง/ปี) น้ําอุปโภคใน
พื้นที่มีคุณภาพ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

66

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

20

โครงการท้องถิ่นไทย
ใส่ใจความสะอาด คน
ในชาติมีความสุข

เพื่อรักษาความ
สะอาดเรียบร้อยใน
ชุมชน เสริมสร้าง
วินัยการรักสะอาด
และให้ผู้นําชุมชน
และชาวบ้าน ได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน
ในความรับผิดชอบ
และสิ่ง
สาธารณประโยชน์
เช่นศาลากลางบ้าน
แหล่งน้ําหรือสิ่งปลูก
สร้างอื่น ให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
จํานวนครั้งที่จัด
30,000
30,000
กิจกรรม ต่อปี 2 ครั้ง

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน มี
ความสะอาด
สวยงามน่าอยู่น่า
มอง
2.ประชาชนมี
ความตื่นตัวใน
การดูแลรักษา
ความสะอาดใน
พื้นที่

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

67

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21

โครงการรณรงค์ใช้
รถจักรยานใน
ชีวิตประจําวัน

1. ตอบสนอง
นโยบายรัฐบาลลด
การใช้พลังงาน ลด
มลภาวะ ลดโลกร้อน
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี
ด้วยการขี่จักรยาน
2. เสริมสร้างวิถีชีวิต
ค่านิยมการใช้
จักรยาน

22

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึก
ประชาชนในการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ประชาชนในพื้นที่ หมู่
50,000
50,000
30,000
30,000
ที่ 1 - 17

เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่าง
ท้องถิ่นกับประชาชน
ในพื้นที่ ในการดูและ
รักษาสิ่งแวดล้อม

30,000

30,000

30,000

30,000

(KPI)
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
(คน)

30,000 จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.สามารถ
ตอบสนอง
นโยบายของ
รัฐบาลในการลด
พลังงาน
2. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนมีคุณภาพ
ขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

68

ที่

โครงการ

23

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก
PM 2.5

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
จํานวนครั้ง
ร้อยละ 80 ภาคี
เพื่อส่งเสริมและ
ที่จดั โครงการ
ป้องกันสุขภาพจาก
เครือข่ายและภาค
ประชาชนให้
หมอกควันและฝุ่น
ความสําคัญมีความรู้
ควันขนาด(Pm 2.5)
แก่ประชาชนใน
เรื่องการป้องกัน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด หมอกควันและฝุ่น
ควันขนาดเล็ก (Pm
2.5) และเห็น
ประโยชน์ของการ
ป้องกันโรคมากขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.เครือข่ายใน
ชุมชน ได้แก่
ผู้นําชุมชน
โรงเรียน และ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้
ความร่วมมือใน
การแก้ไขปัญหา
หมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก(Pm 2.5)
2.ประชาชนมี
ความรู้เรื่องการ
ป้องกันโรคจาก
หมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (Pm 2.5)
และผลกระทบ
จากการเกิดโรค

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

69

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

24

โครงการอบรม
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว

1.เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครบริบาล
ท้องถิ่นในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว
2.เพื่อส่งเสริม
สุขภาพของผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
ระยะยาว 3.เพื่อ
ลดภาวะแทรกซ้อน
ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิงในระยะยาว

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ผู้เข้ารับการอบรม
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
จํานวนครั้ง
สามารถดูแลผู้สูงอายุ
ที่จัด
ที่มีภาวะพึ่งพิงใน
โครงการ
ระยะยาว ได้แก่ อสม.
(ครัง้ )
และประชาชนในพื้นที่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.อาสาสมัคร
บริบาลท้องถิ่นมี
ความรู้ความ
เข้าใจในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระ
ยาว
2.ผู้สูงอายุใน
พื้นที่ได้รับการ
ดูแลที่ถูก
สุขลักษณะ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

70

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบกรณี
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด

1.เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรค
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาด
2.เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเบื้องต้น

รวม 25 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ครอบครัวผู้ที่ได้รับ
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
จํานวน
ผลกระทบจาก
ครัวเรือนที่
สถานการณ์การแพร่
ได้รับ
ระบาดของโรคติดต่อ
ผลกระทบ
หรือโรคระบาด
(ครัวเรือน)

-

1,531,000 1,501,000 1,216,000 1,246,000 1,246,000
25
24
21
22
22

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อบรรเทาความ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
เดือดร้อน
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด

-

-

71

แผนงานสั
คมสงเคราะห์
1.4 งแผนงานสั
งคมสงเคราะห์
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพใน
การดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน

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

2

โครงการพัฒนา
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการหมู่บ้าน หมูบ่ ้านในเขตพื้นที่
อบต.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
สภาเด็กและเยาวชน
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ม.1 - ม.17

50,000

50,000

-

-

-

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็ก
และเยาวชนใน
เรื่อง
กระบวนการการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทั้งใน
ระดับชุมชน
ท้องถิ่น

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนครั้ง คณะกรรมการ
ที่จัดโครงการ หมู่บ้านมีความรู้
ความสามารถ
พัฒนาหมู่บ้าน
ของตนเอง

กองสวัสดิการ
สังคม

72

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้พิการ

เพื่อจัดฝึกอบรมให้
ความรู้แก่ผู้พิการ
และผู้ดูแลผู้พิการใน
การดูแลตนเอง
เบื้องต้น และเพื่อให้
ผู้พิการในชุมชนได้รับ
ข่าวสาร สิทธิ
ประโยชน์อย่างทั่วถึว
และครอบคลุม

4

โครงการเพิ่ม
ศักยภาพและ
บทบาทสตรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงาน ให้แก่
กลุ่มสตรีตําบลด่าน
ขุนทด

กลุ่มสตรีตําบลด่านขุน
ทด

30,000

30,000

5

โครงการภูมิคุ้มภัย
สายใยครอบครัว

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ เด็กและเยาวชน จํานวน
ฝึกอบรมเรียนรู้ความ
140 คน
คาดหวังที่สมาชิกใน
ครอบครัวมีต่อกัน
และกัน

100,000

100,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ผู้พิการและผู้ดูแลผู้
20,000
20,000 30,000
30,000
30,000
จํานวนครั้ง
พิการ จํานวน 200 คน
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

30,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้พิการได้รับ
ความช่วยเหลือ
บรรเทาความ
เดือดร้อนใน
เบื้องต้นและ
ได้รับข่าวสาร
สิทธิประโยชน์
อย่างทั่วถึวและ
ครอบคลุม

กองสวัสดิการ
สังคม

30,000

30,000

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

กลุ่มสตรีตําบล
ด่านขุนทดมี
ศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

150,000

150,000

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าใจ
และทราบวิธี
ปฏิบัติต่อกันใน
ครอบครัว

กองสวัสดิการ
สังคม

73

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการสงเคราะห์
เด็กครอบครัวผู้
เดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือด้าน
การเงินและจัดซื้อ
อุปกรณ์ รวมถึง
เครื่องอุปโภคบริโภค
และสิ่งจําเป็นต่างๆ
ในการบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่
ผู้ด้อยโอกาส

7

โครงการพัฒนา
อาชีพและคุณภาพ
ชิวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อม
ล้ําทางสังคม

- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชีพในชุมชน
- เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาชีพในชุมชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
หมู่ที่ 1 - 17
30,000
30,000 30,000
30,000
30,000

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

สมาชิกในกลุ่มชุมชน
และประชาชน หมูที่
1 - 17

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

25,000

25,000

25,000

25,000

25,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อให้ผู้
เดือดร้อนมี
เครื่องอุปโภค
และบริโภคที่
จําเป็น

กองสวัสดิการ
สังคม

- ประชาขนมี

กองสวัสดิการฯ

อาชีพ

74

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

9

โครงการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบกรณี
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด

รวม 9 โครงการ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ผู้ด้อยโอกาสและ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อย ม.1-17

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

1.เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวที่ได้รับ
ผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรค
โรคติดต่อหรือโรค
ระบาด
2.เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนเบื้องต้น

ครอบครัวผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ผลกระทบ
(ครัวเรือน)

-

-

355,000
9

355,000
9

365,000
8

365,000
8

365,000
8

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้ด้อยโอกาสและ
ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

เพื่อบรรเทาความ กองสาธารณสุข
เดือดร้อน
และสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นให้แก่ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่
ระบาดโรคติดต่อ
หรือโรคระบาด

-

-

75

แผนงานเคหะและชุ
1.5 แผนงานเคหะและชุ
มชน มชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศที่เอื้อต่อ
การรจัดการเรียน
การสอนทั้งภายใน
และภายนอก

2

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย
ท้องถิ่นไทย ผ่านการ
เล่น

เพื่อสร้างสนามเด็ก
เล่นสร้างปัญญา
อย่างน้อย 1 แห่ง

รวม 2 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนศูนย์
สังกัดอบต.ด่านขุนทด
ทีป่ รับปรุง
จํานวน 3 ศูนย์
(ศูนย์)

สร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญาอย่างน้อย
1 แห่ง

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

2

2

2

2

2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีบรรยากาศ
ที่เอื้อต่อการ
เรียนสร้างความ
น่าดู น่าอยู่ น่า
เรียน

กองการศึกษาฯ

จํานวน
สนามเด็ก
เล่นที่
ก่อสร้าง
(แห่ง)

เด็กเล็กมีสถานที่
สําหรับเล่นเพื่อ
สร้างปัญญา

กองการศึกษาฯ

-

-

-
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แผนงานสร้
างความเข้ามงความเข้
แข็งของชุมมแข็ชนงของชุมชน
1.6 แผนงานสร้
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ

เพื่อสนับสนุนการ
รวมกลุ่มอาชีพสร้าง
รายได้

2

โครงการฝึกอบรม
เพื่อส่งเสริมอาชีพ
อาชีพตําบลด่านขุนทด ให้แก่ประชาชนใน
ชุมชนหมู่บ้าน และ
ส่งเสริมให้ประชาชน
เกิดองค์ความรู้
สามารถนําความรู้ไป
ประกอบชีพและเกิด
รายได้

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
50,000
50,000
50,000 50,000
50,000
จํานวนครั้ง
ขุนทด
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

จัดฝึกอบรม จํานวน 2
ครั้ง

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
และพัฒนาเป็น
สินค้า OTOP
ของตําบลใน
ระยะยาวต่อไป

กองสวัสดิการ
สังคม

ประชาชนใน
ชุมชนหมู่บ้าน
เกิดองค์ความรู้
สามารถนํา
ความรู้ไป
ประกอบชีพและ
เกิดรายได้

กองสวัสดิการ
สังคม

77

ที่

โครงการ

3

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

4

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ตําบลด่านขุนทด

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
โครงการป้องกันและ
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนครั้ง
1. สร้างกระแส
แก้ปัญหายาเสพติด 1
ที่จัด
ค่านิยมและ
โครงการ
โครงการ
เสริมสร้างภูมคุ้มกัน
(ครั้ง)
ทางด้านจิตใจ ในกลุ่ม
เยาวชน 2.เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนได้ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติด

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินงานให้แก่กลุ่ม
อาชีพในเขตตําบล
ด่านขุนทด

กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทด

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

จํานวนครั้ง
ที่อุดหนุน
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติด
และจํานวน
เยาวชนที่ติดยา
เสพติดในพื้นที่มี
จํานวนลดลง

สํานักปลัด

กลุ่มอาชีพตําบล
ด่านขุนทดมี
ศักยภาพยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

78

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการขยายผล
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
(การน้อมนําหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติจน
เป็นวิถีชีวิต (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

โครงการส่งเสริม
ช่องทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ

เพื่อส่งเสริมช่องทาง
การตลาดผลิตภัฑ์
กลุ่มอาชีพ

6

รวม 6 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
หมู่บ้านในเขตพื้นที่
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 จํานวนที่เข้า -หมู่บ้าน/ชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลด่านชุนทด หมู่ที่
ร่วม
ต้นแบบเพิม่ ขึ้น
โครงการ
1 - 17
- เกิดการบูรณา
(หมู่บ้าน)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

การการทํางาน
ร่วมกันของ
หน่วยงานระดับ
พื้นที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วมเกิดความ
สามัคคี มีการ
รวมกลุ่มสร้างงาน
สร้างอาชีพ มี
รายได้ แก้ปัญหา
ความยากจน

กลุ่มอาชีพ ม.1-17

-

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

เพื่อให้มีช่องทาง
การตลาดให้กลุ่ม
อาชีพให้มีรายได้
เพิ่มขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

290,000

290,000

290,000

290,000

290,000

-

-

-

6

6

6

6

6
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แผนงานศาสนาวั
ฒนธรรมและนั
นทนาการ นทนาการ
1.7 แผนงานศาสนาวั
ฒนธรรมและนั
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสีศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

2

โครงการส่งเสริมการ
เรียนรู้ดนตรีไทยสาน
สายใยสู่ชุมชน

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
จํานวนครั้ง
1.เพื่อส่งเสริมการ
ที่จัด
ออกกําลังกายให้กับ เด็กเล็ก จํานวน 3 ศูนย์
โครงการ
เด็กเล็กก่อนวัยเรียน
(ครั้ง/ปี)
2.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝัง
การเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านดนตรีไทย
ให้แก่นักเรียน
ประถมศึกษา และ
เป็นการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรม
ประเพณี

นักเรียนระดับประถม
ศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียน
วัดถนนหักน้อยดอน
กลอย

-

-

100,000

130,000
2

100,000

130,000
2

100,000

130,000
2

100,000

130,000
2

100,000

130,000
2

จํานวนครั้ง
ที่จัด
โครงการ
(ครั้ง/ปี)

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.เด็กเล็กก่อนวัย กองการศึกษาฯ
เรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง
รู้จักการออก
กําลังกาย 2.
เด็กมีความ
สามัคคีมีระเบียบ
รู้จักมีน้ําใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
เด็กนักเรียน
สามารถเล่น
ดนตรีไทยและ
ดนตรีสากลได้

-

กองการศึกษาฯ

-
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แผน
1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
งาน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ปรับปรุงห้องเรียน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000 จํานวนศูนย์
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 3 ศูนย์
เล็ก
(ปรับปรุง)

1

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนหรือ
ห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน/ห้องเรียน ให้
ถูกสุขลักษณะและ
ตรงตามมาตรฐาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

2

โครงการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เพื่อใช้เป็นสถานที่ใน
การดูแลและพัฒนา
ผู้สูงอายุในด้าน
สุขภาพกาย จิตใจ
สังคม และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุ รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

1,000,000

1,000,000

-

-

1,100,000

1,100,000

100,000

2

2

1

รวม 2 โครงการ

ตัวชี้วัด

-

-

-

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก
(ปรับปรุง)

100,000

100,000

-

1

1

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กเล็กมี
กองการศึกษาฯ
ห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้งาน
ที่ดี ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ
เด็กเล็กมี
ห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้งาน
ที่ดี ถูกสุขลักษณะ

-

-
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านงบกลาง 1.9 แผนงานงบกลาง
ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

1

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ตําบล 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 13,300,000 จํานวนผู้รับ
ค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุ
ด่านขุนทด
เบีย้ ยังชีพ
(ราย)

2

โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายของผู้พิการ

ผู้พิการในพื้นที่ตําบล
ด่านขุนทด

3,100,000

3,100,000

3,100,000

3,100,000

3,100,000

3

โครงการสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือ
เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ HIV ค่าใช้จ่ายของผู้ติดเชื้อ
HIV

ผู้ติดเชื้อ HIV ในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

80,000

80,000

80,000

80,000

4

โครงการสมทบ
ระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพื้นที่
(สปสช.)

ประชากรในเขตพื้นที่
ม.1 - 17

270,000

260,000

260,000

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

เพื่อพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพให้มี
คุณภาพ และทั่วถึง

-

-

370,000

4

4

4

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้สูงอายุในตําบล
ด่านขุนทดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ
(ราย)

ผู้พิการในตําบล
ด่านขุนทดมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

80,000

จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ
(ราย)

ผู้ติดเชื้อ HIV ใน
ตําบลด่านขุนทด
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

กองสวัสดิการ
สังคม

260,000

จํานวน
ครั้งที่
สมทบต่อปี
(ครั้ง)

ประชาชนให้
กองสาธารณสุข
ความสนใจดูแล และสิ่งแวดล้อม
สุขภาพกันมากขึ้น

16,850,000 16,750,000 16,740,000 16,740,000 16,740,000
4

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

-

4
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดําริ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

ละการโยธา 2.1 แผนงานการศึกษา
ที่
1

โครงการ
โครงการส่งเสริม
อาชีพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีความรู้
ทักษะจาก
ประสบการณ์ตรง
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

-

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดกิจกรรมอบรมจาก
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 จํานวนครั้งที่
วิทยากรพื้นบ้าน ให้กับ
จัดโครงการ
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
(ครัง้ /ปี)
ใหม่เจริญสุข

-

20,000
1

20,000
1

20,000
1

20,000
1

20,000
1

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียนสามารถ
เรียนรู้ทักษะ
อาชีพ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
จากวิทยากร
พื้นฐาน

กองการศึกษาฯ

-

-
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ละการโยธา 2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนท้องถิ่น
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาประชาชน
ให้เข้าใจ แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
เกิดการยอมรับและ
นําไปปฏิบัติ ในการ
ดํารงชีวิตพร้อมทั้ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
รับมือกับผลกระทบ
จากความ
เปลี่ยนแปลงทาง
สังคมต่าง ๆ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดฝึกอบรมสาธิตอาชีพ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวน
ประชาชนทุก
กองสวัสดิการ
และศึกษาดูงาน
ผู้เข้าร่วม
ครัวเรือน ในพืน้ ที่
สังคม
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
โครงการ (คน) ได้มีวิถีปฏิบัติ
พอเพียง
ตนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ขั้น
พื้นฐาน สําหรับ
การพออยู่พอกิน
ในแต่ละ
ครอบครัว โดย
ใช้แนวคิดปรัขญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงให้เป็น
รากฐานของชีวิต
ประชาชนใน
หมู่บ้าน โดยใช้
หลักการพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม
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ที่

โครงการ

2

โครงการต่อยอด
การสร้างสัมมาชีพ
ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
สาธิตอาชีพให้กับ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวน
เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนหมู่ที่ 6,7,9,10
หมู่บ้านที่เข้า
ประชาชนมีองค์
และหมู่ที่ 15
ร่วมโครงการ
ความรู้ในอาชีพ และ
(หมูบ่ ้าน)
นําความรู้ไป
ประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ให้กับครัวเรือน

-

-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2

2

2

2

2

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีองค์
ความรู้ในอาชีพ
และนําความรู้ไป
ประกอบอาชีพ

กองสวัสดิการ
สังคม

-

-

85

ละการโยธา 2.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการชุมชน
ท่องเที่ยวบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวบ้านใหม่
เจริญสุข

รวม 1 โครงการ

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ส่งเสริมสนับสนุนการ
20,000 จํานวนครั้งที่
ท่องเที่ยวบ้านใหม่
จัดโครงการ
เจริญสุข
(ครัง้ /ปี)

-

-

0

0

0

20,000
0

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
หมู่บ้าน

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

-

1
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ละการโยธา 2.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
สถานที่จําหน่าย
สินค้าตลาดชุมชน

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนําสินค้า
ในท้องถิ่นมา
จําหน่ายสร้างรายได้
เลี้ยงครอบครัว
2.เพื่อให้มีพื้นที่
ตลาดที่เพียงพอ
สําหรับรองรับผู้ซื้อ
ผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและ
เป็นตลาดที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล

2

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นคลอง
ห้วยน้อย ม.7

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ก่อสร้างสถานที่
100,000
จําหน่ายสินค้าตลาด
ชุมชน

ก่อสร้างฝายน้ําล้นตาม
แบบที่อบต.กําหนด

-

-

-

-

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เกิดศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบล
ด่านขุนทด และ
มีสถานที่
จําหน่ายสินค้า
ตลาดชุมชน

1,100,000 จํานวนฝายที่ ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการการ
อุปโภคบริโภค
และทําการเกษตร

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสวัสดิการ
สังคม

กองช่าง

87

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

ก่อสร้างลานตากพืช
ผลผลิตทาง
การเกษตรด้านทิศ
ตะวันตกสระกุ่มสูง
ม.3

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สําหรับตากข้าวที่เก็บ
เกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ

4

ก่อสร้างลานตากพืช
ผลผลิตทาง
การเกษตร ม.7

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สําหรับตากข้าวที่เก็บ
เกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ

ก่อสร้างลานตาก
ผลผลิต กว้าง
50x50x0.10x150 เมตร

-

-

-

230,000

-

5

โครงการก่อสร้าง
สถานที่จําหน่าย
สินค้าตลาดชุมชน
ม.7

1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนําสินค้า
ในท้องถิ่นมา
จําหน่ายสร้างรายได้
เลี้ยงครอบครัว
2.เพื่อให้มีพื้นที่
ตลาดที่เพียงพอ
สําหรับรองรับผู้ซื้อ
ผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและ
เป็นตลาดที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล

ก่อสร้างสถานที่
จําหน่ายสินค้าตลาด
ชุมชน รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

-

-

-

-

100,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างลานตาก
420,000
ก่อสร้างลาน
ผลผลิต กว้าง 10 เมตร
จํานวน(แห่ง)
ยาว 80 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างลาน
จํานวน(แห่ง)

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

เกิดศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตําบล
ด่านขุนทด และ
มีสถานที่
จําหน่ายสินค้า
ตลาดชุมชน

กองสวัสดิการ
สังคม

88

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการจัดทํา
เพื่อก่อสร้าง/
ธนาคารน้ําใต้ดิน ม.7 ปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําระบบ
ธนาคารน้ําใต้ดิน
(Groundwater
Bank) โดยการขุด
บ่อ/ฝายกักเก็บน้ํา/
ร่องระบายน้ําให้ลึก
ถึงชั้นน้ําใต้ดินเพื่อ
เก็บน้ําและกระจายน้ํา

7

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคสล.สาขาลํา
ห้วยน้อยถึงทุ่งน้อย
ม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
100,000
100,000
100,000

(KPI)
จํานวนที่
มีจุดรวมน้ํา
ก่อสร้าง (แห่ง) บริเวณที่มีน้ําขัง
สามารถจัดการ
ปัญหาน้ําบาดาล
ที่แห้งและขาด
แคลน เพื่อเติม
น้ําลงใต้ดินและ
เพิ่มปริมาณน้ํา
ใต้ดิน ให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
และใช้ทํา
การเกษตรในฤดู
แล้ง

ก่อสร้างเหมือง
สาธารณะ กว้าง 3
เมตร ระยะทาง 250
เมตร

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

-

-

-

-

750,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง

89

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

8

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคสล.สาขาลํา
ห้วยถึงนานางอิ่ม
จิบสันเทียะ ม.9

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ก่อสร้างเหมือง
750,000
จํานวนที่
ใช้ในการอุปโภค
สาธารณะ กว้าง 3
ก่อสร้าง (แห่ง)
บริโภค และใช้ใน
เมตร ระยะทาง 250
การเกษตรอย่างทั่วถึง เมตร

9

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นลําห้วย
น้อยช่วงเขตติดต่อ
ม.8 และม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
กว้าง 8 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

-

10

โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นในเหมือง
สาขาลําห้วยน้อย
สายลงไปทุ่งน้อย ม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างฝายน้ําล้น
กว้าง 8 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

11

โครงการก่อสร้าง
ประตูปิด - เปิดน้ํา
ลําห้วยน้อยเข้าสระ
น้ําตาเผือก ม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างประตูเปิดปิดน้ํา
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

400,000

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

-

400,000

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

-

200,000

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

90

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

ก่อสร้างลานตากพืช
ผลผลิตทาง
การเกษตรด้านทิศ
ตะวันตกสระกุ่มสูง
ม.13

เพื่อให้เกษตรกรมีที่
สําหรับตากข้าวที่เก็บ
เกี่ยวและผลิตผล
ทางการเกษตรอื่นๆ

13

โครงการซ่อมแซม
ประตูปิด - เปิดน้ํา
หนองกระจะ ม.14

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ซ่อมแซมประตูเปิดปิด
น้ํา รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

-

100,000

-

-

-

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

14

โครงการก่อสร้าง
เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
เหมืองน้ํา ซอย
ใช้ในการอุปโภค
ผาสุกลงสระวัด ม.15 บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ก่อสร้างเหมือง
สาธารณะ กว้าง 0.30x
0.30 เมตร ระยะทาง
260 เมตร

400,000

-

-

-

-

จํานวนที่
ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างลานตาก
350,000
ก่อสร้างลาน
ผลผลิต กว้าง 8 เมตร
จํานวน(แห่ง)
ยาว 15 เมตร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ตากผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง

91

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

โครงการจัดทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน ม.
15

เพื่อก่อสร้าง/
ปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ําระบบ
ธนาคารน้ําใต้ดิน
(Groundwater
Bank) โดยการขุด
บ่อ/ฝายกักเก็บน้ํา/
ร่องระบายน้ําให้ลึก
ถึงชั้นน้ําใต้ดินเพื่อ
เก็บน้ําและกระจายน้ํา

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
100,000
100,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
จํานวนที่
มีจุดรวมน้ํา
ก่อสร้าง (แห่ง) บริเวณที่มีน้ําขัง
สามารถจัดการ
ปัญหาน้ําบาดาล
ที่แห้งและขาด
แคลน เพื่อเติม
น้ําลงใต้ดินและ
เพิ่มปริมาณน้ํา
ใต้ดิน ให้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
และใช้ทํา
การเกษตรในฤดู
แล้ง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

92

ที่
16

โครงการ
โครงการจัดทํา
ธนาคารน้ําใต้ดิน
ภายในตําบลด่าน
ขุนทด

รวม 16 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างธนาคารน้ําใต้ดิน
100,000
100,000
จํานวนที่
มีจุดรวมน้ํา
เพื่อก่อสร้าง/
ภายในตําบลด่านขุนทด
ก่อสร้าง (แห่ง) บริเวณที่มีน้ําขัง
ปรับปรุง และ
สามารถจัดการ
พัฒนาการบริหาร
ปัญหาน้ําบาดาล
จัดการน้ําระบบ
ที่แห้งและขาด
ธนาคารน้ําใต้ดิน
แคลน เพื่อเติม
(Groundwater
น้ําลงใต้ดินและ
Bank) โดยการขุด
เพิ่มปริมาณน้ํา
บ่อ/ฝายกักเก็บน้ํา/
ใต้ดิน ให้
ร่องระบายน้ําให้ลึก
เพียงพอต่อการ
ถึงชั้นน้ําใต้ดินเพื่อ
อุปโภคบริโภค
เก็บน้ําและกระจายน้ํา
และใช้ทํา
การเกษตรในฤดู
แล้ง

-

-

500,000

100,000

870,000

2

1

3

530,000 4,000,000
4

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

-

10

93

2.5 แผนงานการเกษตร

ด
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจัดทําโครงการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของคนรุ่น
เก่าให้กับเยาวชนรุ่น
หลัง

2

โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ใช้ชีวิต
ตามปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดทําโครงการ
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนครั้งที่
ถ่ายทอดภูมิปัญญา
จัดโครงการ
ท้องถิ่น 1 โครงการ
(ครั้ง)

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
จํานวน 1 ศูนย์

15,000

15,000

15,000

15,000

15,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
ประชาชน

กองการศึกษาฯ

จํานวน
เกิดศูนย์การ
หมู่บ้านที่เข้า เรียนรู้เศรษฐกิจ
ร่วม(หมู่บ้าน) พอเพียงตําบล

กองการศึกษาฯ

94

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการไถกลบตอ
ซังข้าว

1.เพื่อทดแทนการ
เผาและการย่อยหน้า
ดินก่อนทําการ
เพาะปลูกด้วย
เทคนิคและเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพ
2.ลดต้นทุนการ
ผลิตจากการใช้
ปุ๋ยเคมีและสารเคมี
ในการกําจัดโรค
แมลง และวัชพืช

4

โครงการอบรมใช้
ปุ๋ยพืชสด

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืช
สดในการเพิ่ม
ผลผลิตและลดการ
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
อบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง/ 20,000
20,000
-20,000
-20,000
-20,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ศึกษาดูงาน/อบรมให้
ความรู้ 1 ครั้ง

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.ปัญหาด้าน
หมอกควันจาก
การเผาย่อยหน้า
ดินลดลง 2.ช่วย
ลดต้นทุนการ
ผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมีใน
การกําจัดวัชพืช
และ แมลงศัตรูพืช

สํานักปลัด

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

95

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

5

โครงการลดปริมาณ
การใช้สารเคมี

เพื่ออบรมการ
ป้องกันการกําจัด
ศัตรูพืชโดยชีววิธี

6

โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

เพื่อส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

7

โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นําเกษตร
และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อก
ม.)

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้
จัดฝึกอบรมพัฒนา
ผู้นําเกษตรและอกม. ศักยภาพผู้นําเกษตร และ
ให้ได้รับองค์ความรู้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
จากแหล่งเรียนรู้
(อกม.) 1 ครั้ง
และสามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ศึกษาดูงาน/อบรมให้
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จํานวนครั้งที่
ความรู้ 1 ครั้ง
จัดโครงการ
(ครั้ง/ปี)

กุล่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ
(หมู่บ้าน)

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหา
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

กลุ่มผู้นําด้าน
เกษตรสามารถ
นําความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่

สํานักปลัด
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เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการส่งเสริม
การผลิตมัน
สําปะหลังแปลงใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้การผลิตมัน
สําปะหลังให้
ประชาชนในเขตพื้นที่

9

โครงการส่งเสริม
การผลิตข้าวแปลง
ใหญ่

เพื่อส่งเสริมให้
ความรู้การผลิตข้าว
แปลงใหญ่ให้
ประชาชนในพื้นที่

10

โครงการส่งเสริม
การผลิตปุ๋ยหมักแห้ง

เพื่อส่งเสริมการผลิต ดําเนินโครงการ จํานวน 1
ปุ๋ยหมักแห้งเพื่อลด
โครงการ
ต้นทุนการผลิต

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ดําเนินโครงการ จํานวน 1
166,845
จํานวนครั้งที่
โครงการ
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ดําเนินโครงการ จํานวน 1
โครงการ

-

55,000

-

55,000

166,845

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจวิธีการ
ปลูกมัน
สําปะหลังให้มี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

-

-

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปลูกข้าวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตการเกษตร

สํานักปลัด

55,000

55,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและลด
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

97

ที่

โครงการ

11

โครงการส่งเสริม
การทําปุ๋ยน้ําชีวภาพ

12

โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ (ปลูก
ต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรติ)

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
40,000
40,000
40,000
40,000 จํานวนครั้งที่
เพื่อส่งเสริมการทํา ดําเนินโครงการ จํานวน 1
ปุ๋ยน้ําชีวภาพเพื่อลด
โครงการ
จัดโครงการ
ต้นทุนการผลิต
(ครั้ง)

เพื่อสนอง
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรติ

30,000

30,000

-

-

-

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและลด
การใช้ปุ๋ยเคมี

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ผู้เข้าร่วม
กอง
กิจกรรมมีความ สาธารณสุขและ
เข้าใจถึง
สิ่งแวดล้อม
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

13

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติการ
ดําเนินการหรือ
สนับสนุนโครงการ
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนางเจ้าฯและ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

เพื่อสนอง
พระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
ในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
50,000
50,000
50,000 จํานวนครั้งที่
เฉลิมพระเกียรติ
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กอง
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม
เข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

99

เป้าหมาย

ที่

โครงการ
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14

โครงการขุดลอก
และกําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ํา

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
วัชพืชน้ําต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ํา
และการใช้น้ําของ
เกษตรกรในพื้นที่
2. สร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
และการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน

15

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

เพื่อจัดทําโครงการ จัดทําโครงการจํานวน 1
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการ
ฯ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพรไทย
ทั้งระบบอย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขุดลอกและกําจัดวัชพืช
50,000
จํานวนครั้งที่
ในแหล่งน้ํา
จัดโครการ
(ครั้ง/ปี)

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครการ
(ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

1.สามารถ
แก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายต่างใน
พื้นที่
2.เกิดกลุ่มใน
พื้นที่เพื่อร่วมกัน
จัดการกับปัญหา
สิ่งแวดล้อมอื่น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพร
ไทยในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

สํานักปลัด

100

เป้าหมาย

ที่

โครงการ
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16

โครงการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้มีรายได้น้อย

เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้มีรายได้
น้อยที่ได้รับความ
เดือดร้อนหรือไม่
สามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้ในการดํารง
ชีพ ตามอํานาจ
หน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

17

โครงการส่งเสริม
การผลิตกลุ่มปุ๋ย ม.3

เพื่อส่งเสริมการผลิต ดําเนินโครงการ จํานวน 1
ปุ๋ย
โครงการ

18

โครงการขุดลอก
ห้วยคลองน้ําขาว
พร้อมย้ายดิน ม.4

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
เกษตรกรผู้มี
20,000
รายได้น้อย ม.1-17

ขุดลอกคลอง ลึกจาก
เดิม 1 เมตร ยาว 500
เมตร

50,000

100,000

(KPI)
จํานวน
เกษตรผู้มี
รายได้
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกษตรกรผู้มี
รายได้น้อยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักปลัด

-

-

-

-

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและลด
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

-

-

-

-

ระยะทางที่
ขุดลอก
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

101

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

โครงการขุดลอก
ห้วยลําเชียงไกร
พร้อมย้ายดิน ม.4

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

20

โครงการขุดลอก
สระหนองสําโรง ถึง
สระวัด ม.10

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง ลึกจาก
เดิม 2.5 เมตร

100,000

-

-

-

21

โครงการขุดลอก
สระน้ําหนองสะแก
ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระน้ําขนาด
พื้นที่ 35,850 ตาราง
เมตร ลึกเฉลี่ยเดิม 2
เมตร ขุดลอกลึกอีก 2
เมตร

2,100,000

2,100,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขุดลอกคลอง ลึกจาก
200,000
ระยะทางที่
เดิม 1 เมตร ยาว 1,000
ขุดลอก
เมตร
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

-

จํานวนสระที่ ช่วยแก้ปัญหา
ขุดลอก(แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

-

จํานวนสระที่ ช่วยแก้ปัญหา
ขุดลอก(แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

102

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

โครงการส่งเสริม
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ม.7

เพื่อส่งเสริมการ
ดําเนินงานของกลุ่ม
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์

23

โครงการสูบน้ําจาก
ห้วยน้อยเข้าสระ
แก้มลิง ม.7

เพื่อสูบน้ําเข้าสระ
เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ใน
การอุปโภคบริโภค

สูบน้ําเข้าสระ

-

-

-

24

โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ําต่อจาก
เหมืองบ้านจั่น ม.3
เชื่อมตําบลสระจรเข้

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง 3 เมตร
600 เมตร

100,000

-

100,000

-

-

จํานวนสระที่ ช่วยแก้ปัญหา
ขุดลอก(แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

25

โครงการขุดลอก
เหมืองสาขาลําห้วย
น้อย ถึงนานางอิ่ม
จิบสันเทียะ ม.9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมือง
สาธารณะ กว้าง 6
เมตร ระยะทาง 300
เมตร

-

-

-

90,000

-

ระยะทางที่
ขุดลอก
(เมตร)

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ดําเนินโครงการ จํานวน 1
100,000
จํานวนครั้งที่
โครงการ
จัดโครงการ
(ครั้ง)

100,000

จํานวนครั้งที่
ดําเนินการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

ช่วยลดต้นทุน
การผลิตของ
เกษตรกรและลด
การใช้ปุ๋ยเคมี

สํานักปลัด

ประชาชนมีน้ําไว้
ใช้อุปโภคบริโภค

สํานักปลัด

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร
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โครงการ

26

โครงการขุดลอก
เหมืองสาขาลําห้วย
น้อย ถึงทุ่งน้อย ม.9

27

โครงการขุดลอก
สระบึงสาธารณะ
หมู่บ้านโคกพัฒนา
ม.12 พร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา ขุดลอกสระบึงขนาดพื้นที่
20 เมตร ยาว 40 เมตร
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

28

โครงการขุดลอก
คลองหินปูน ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ํา
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

รวม 28 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขุดลอกเหมือง
30,000
ระยะทางที่
เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
สาธารณะ กว้าง 3
ขุดลอก
ใช้ในการอุปโภค
บริโภค และใช้ใน
เมตร ระยะทาง 200
(เมตร)
การเกษตรอย่างทั่วถึง เมตร

-

คลองเดิมกว้าง 23 เมตร
ลึกเดิมเฉลี่ย 2 เมตร ขุด
ลึกอีก 2 เมตร ปริมาณ
ขุดดินไม่น้อยกว่า 5,500
ลูกบาศก์เมตร

-

กองช่าง

200,000

จํานวนสระที่ ช่วยแก้ปัญหา
ขุดลอก(แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

จํานวนสระที่ ช่วยแก้ปัญหา
ขุดลอก(แห่ง) การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร และ
มีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง

-

-

330,000

-

-

-

-

743,690

625,000

725,000

18

15

13

15

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ํา
ในการทํา
การเกษตร

-

3,205,000 2,775,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-

-

-

14

104

แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3.1 แผนงานรั
กษาความสงบภายใน
แผนงานรั
กษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทาง
การจราจรในช่วง
เทศกาล

เพื่อตั้งจุดตรวจ
ป้องกันและช่วยลด
อุบัติเหตุการจราจร
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

2

โครงการฝึกอบรม
และทบทวนความรู้
ให้กับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

1.เพื่อให้มีกําลัง
อาสาสมัคร ป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติงานเพียงพอทั้ง
ตําบล 2.เพื่อฝีก
ทบทวนความรู้ให้กับ
อปพร.ที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ตั้งจุดบริการช่วง
100,000
100,000
20,000
20,000
20,000
จํานวนครั้ง
เทศกาล 2 ครั้ง ที่ต้งั จุดตรวจ
เทศกาลปีใหม่ และ (ครั้ง)
เทศกาลปีใหม่

จัดฝึกอบรม และ
จัดซื้อชุดเครืองแบบ
อปพร.

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

จํานวน
อปพร.ที่เข้า
ร่วมโครงการ
(นาย)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สถิติอุบัติเหตุ
การจราจรใน
พื้นที่ลดลง

สํานักปลัด

การปฏิบัติงาน
ของอปพร มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และมี
อาสาสมัครฯ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน
ป้องกันภัยฯ

สํานักปลัด

105

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการจัดซื้อชุด
ดับเพลิง วัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานของ
อปพร.

เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ
ในการปฏิบัติงานด้าน
อัคคีภัยและการ
ปฏิบัติของอปพร.

4

โครงการฝึกอบรมขับ .เพื่อให้ประชาชน
ขี่ปลอดภัยใส่ใจจราจร ทั่วไป ผู้บริหาร และ
สมาชิก อปพร. มี
ความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องการใช้รถใช้ถนน
อย่างถูกต้องรวมทั้งรู้
กฎจราจร

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดซื้ออุปกรณ์ ชุด
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จํานวนครั้งที่
ดับเพลิงสําหรับงาน
จัดซื้อ(ครั้ง)
ป้องกันฯ

ประชาชน เยาวชน
อายุ 15 ปี ขึ้นไป
จํานวน 100 คน

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลาการด้าน
งานป้องกันมี
อุปกรณ์เครื่องมือ
ในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

ประชาชนได้รู้
สํานักปลัด
วิธีการขับขี่อย่าง ร่วมกับสนง.
ปลอดภัยช่วยให้ ขนส่ง จังหวัด
การเกิดอุบัติเหตุ นครราชสีมา
บนท้องถนนลด สาขาด่านขุนทด
น้อยลง
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เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการฝึกอบรม
ซักซ้อมแผนป้องกัน
สาธารณภัย

1.เพื่อให้อปพร.มี
ทักษะและความ
เตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุและ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกวิธี 2.
เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะและ
มีความคล่องตัวใน
การปฐมพยาบาล ได้
อย่างถูกต้อง และ
รวดเร็ว

6

โครงการจัดฝึกอบรม
และทัศนะศึกษาดู
งานพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงาน
ของอปพร.ตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้อปพร.มี
สมาชิก อปพร และ
ความรู้ความเข้าใจสา ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน 100
ธารณภัย และ
คน
สามารถช่วยเหลือใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
สมาชิก อปพร. อาสา
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
จํานวน
กู้ชีพ และกู้ชีพกู้ภัย
ผู้เข้าร่วม
(OTOS) อบต.ด่านขุน
โครงการ (คน)
ทด จํานวน 30 คน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สมาชิกที่ผ่าน
การฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติภัย
ทางท้องถนนมี
ทักษะและความ
คล่องตัว หาก
ต้องปฏิบัติงาน
จริง

สํานักปลัด

เครือข่ายสมาชิก
อปพร.มี
ประสิทธิภาพ
สามารถเป็น
กําลังเสริมให้กับ
องค์กรของรัฐ
ได้มากยิ่งขึ้น

สํานักปลัด
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ที่
7

8

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ผู้เข้ารับการการอบรม 250,000
250,000
250,000
250,000 250,000 จํานวนครั้งที่
โครงการฝึกอบรมชุด 1.เพื่อเสริมสร้าง
จิตสา ได้แก่ จิตอาสา
จัดโครงการ
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย ศักยภาพและความ
(ครั้ง)
พิบัติประจําองค์กร
เข้มแข็งให้แก่อบต.ให้มี ของอบต.แห่งละ 50
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลากรที่สามารถ คน/รุ่น ผู้สังเกตการณ์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ จํานวน 10 คน (ถ้ามี)
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สนับสนุนให้
โครงการ
จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร.ในระดับ
พื้นที่
ให้มีความเข้มแข็ง
โครงการติดตั้ง
สัญญาณจราจร
ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

ติดตั้งสัญญาณจราจร
บริเวณจุดเสี่ยง

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว
เป็นระบบ และมี
มาตรฐาเดียวกัน

สํานักปลัด

จํานวนติดตั้ง เพื่อป้องกันและ
(จุด)
ลดอุบัติเหตุ

สํานักปลัด
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ที่

โครงการ
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9

โครงการติดตั้งกระจก
โค้ง ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน

รวม 9 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ติดตั้งกระจกโค้ง
100,000
100,000
100,000
100,000 100,000 จํานวนติดตั้ง เพื่อป้องกันและ
ภายในตําบลด่านขุนทด
(จุด)
ลดอุบัติเหตุ

-

1,180,000

1,180,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000

9

9

9

9

9

0

0

0

0

0

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด

-
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แผนงานศาสนาวั
ฒนธรรมและนั
นทนาการ นทนาการ
3.2 แผนงานศาสนาวั
ฒนธรรมและนั
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

1

โครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

2

อุดหนุนงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์
และวันผู้สูงอายุ

เพื่ออุดหนุน
อุดหนุนจัดงานประเพณี
คณะกรรมการหมู่บ้าน สงกรานต์ ปีละ 1 ครั้ง
ในการกิจกรรม
ประเพณีประเพณี
สงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ

170,000

3

โครงการสืบสาน
ประเพณีลอยกระทง

เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและใกล้เคียง
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมฟื้นฟู
วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น
ให้คงอยู่และถ่ายทอด
สู่อนุชนรุ่นหลัง

250,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
250,000 250,000
1.เพื่อรณรงค์ให้สังคม จัดงานประเพณี
150,000 150,000
จํานวน
สงกรานต์
ตระหนักถึง
ผู้เข้าร่วม
จํานวน 1 ครั้ง
ความสําคัญของ
โครงการ (คน)
ผู้สูงอายุ
2.เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมและ
ประเพณีสงกรานต์

จัดงานประเพณีลอย
กระทง 1 ครั้ง

170,000

250,000

170,000

150,000

170,000

150,000

170,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ
ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงถึงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

จํานวน
หมู่บ้านที่รับ
การอุดหนุน
(หมู่บ้าน)

กองการศึกษาฯ
ประชาชน
ตระหนักถึง
คุณค่าของ
ผู้สูงอายุและ
ประชาชนทั่วไป
ได้แสดงถึงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีไทย
และ.ส่งเสริม
ฟื้นฟู วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง

กองการศึกษาฯ
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เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
อุดหนุนจัดงาน
170,000
170,000
170,000 170,000 170,000
จํานวน
เพื่ออุดหนุน
หมู่บ้านที่รับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประเพณีลอยกระทง
ในการกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง
การอุดหนุน
ประเพณีลอยกระทง
(หมู่บา้ น)

4

อุดหนุนประเพณี
ลอยกระทง

5

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
เนื่องในวันวิสาขบูชา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

6

โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
การแห่เทียนพรรษา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี
ของชาติและสืบทอด
พระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรมการแห่
เทียนพรรษา

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้
ร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณีไทย
และ.ส่งเสริม
ฟื้นฟู วัฒนธรรม
ประเพณีลอย
กระทง

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

7

อุดหนุนประเพณีแห่
เทียนพรรษา

8

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เจ้าหน้าที่ เด็กและ
เยาวชนในตําบลด่าน
ขุนทด

1.เพื่อให้เด็กเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ได้น้อม
นําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม ในองค์กร

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1
โครงการ

9

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมแก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตําบล
ด่านขุนทด

1.เพื่อให้เด็กเยาวชน
และเจ้าหน้าที่ได้น้อม
นําคําสอนทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม
อันดีงาม ในองค์กร

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1
โครงการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
อุดหนุนจัดงาน
170,000
170,000
170,000 170,000 170,000
จํานวน
เพื่ออุดหนุน
หมู่บ้านที่รับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน แห่เทียนพรรษา
ในการกิจกรรม
ปีละ 1 ครั้ง
การอุดหนุน
ประเพณีแห่เทียน
(หมู่บา้ น)
พรรษา

30,000

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้
รับทราบถึงวัน
สําคัญทาง
พระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

30,000

-

-

-

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคํา
สอนทาง
พระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้
ในประจําวันได้

กองการศึกษาฯ

-

30,000

30,000

30,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคํา
สอนทาง
พระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้
ในประจําวันได้

กองการศึกษาฯ
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10

โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวตามแนว
พระราชดําริ
(ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง)

เพื่อประชาสัมพันธ์
เชิญแหล่งท่องเที่ยว
เชิงเกษตรที่เปิดให้
ผู้สนใจจากภายนอก
ได้เข้าชมและ
ทําการศึกษาเแหล่ง
เรียนรู้ทางด้าน
การเกษตร การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี่
และความรู้ทางการ
เกษตรที่เหมาะสม
ให้กับราษฎรที่ทํางาน
เป็นแหล่งผลิตอาหาร
ของชุมชน รวมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงาม

11

โครงการซ่อมแซม
เครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
เครื่องออกกําลังกาย
เสริมสร้างร่างกายให้
มีสุขภาพแข็งแรง

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดทําโครงการส่งเสริม
30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
จํานวน
การท่องเที่ยว 1
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการ (คน)

หมู่ที่ 1 - 17

50,000

50,000

10,000

10,000

10,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการ
เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่
ประชาชน

กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน
หันมาออกกําลัง
กายเพิ่มขึ้น
ปัญหายาเสพติด
ลดลง

กองการศึกษาฯ

113

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

12

โครงการแข่งขันกีฬา
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด
ต้านภัยยาเสพติด

เพื่อส่งเสริม
ประชาชนและ
เยาวชนให้ได้ออก
กําลังกาย เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

13

โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อส่งเสริม
เยาวชนและประชาชน ประชาชนและ
เยาวชนให้ได้ออก
กําลังกาย เป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1
250,000 250,000
ครั้ง

(KPI)
จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1
ครั้ง

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

150,000

150,000

150,000

150,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ
และสามารถ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด
ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ
และสามารถ
ป้องกันปัญหายา
เสพติด
ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

114

โครงการ

14

โครงการจัดส่ง
นักกีฬาเข้าแข่งขันใน
ระดับอําเภอ จังหวัด

15

โครงการฝึกอบรม
พัฒนาทักษะด้าน
กีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน

เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
กีฬาให้กับเด็กและ
เยาวชนในพื้นที่

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จํานวน 30 คน

16

โครงการสืบสาน
ตํานานด่านขุนทด

เพื่อแสดงความกตัญญู
และรําลึกถึงคุณงาม
ความดีของพ่อขุนทด

จํานวน 1 โครงการ

-

-

รวม 16 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
30,000 30,000
จํานวนครั้งที่
เพื่อสนับสนุน
แข่งขันกีฬาต่างๆ ไม่
ส่งนักกีฬาเข้า
งบประมาณในการ
จัดส่งนักกีฬาเฃ้าร่วม
น้อยกว่า 1 ครั้ง
แข่งขัน (ครั้ง)
การแข่งขันในระดับ
ต่าง ๆ

30,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองการศึกษาฯ
นักกีฬาได้รับ
โอกาส
ประสบการณ์ที่ดี
และเป็นการเพิ่ม
ศักยภาพ
ทางด้านกีฬาให้
มีมาตรฐาน

30,000

-

-

-

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ (คน)

เยาวชนมีทักษะ กองการศึกษาฯ
ทางด้านกีฬา
และมีการออก
กําลังเพิ่มมากขึ้น

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ได้ร่วมแสดง
ความกตัญญู
และรําลึกถึงคุณ
งามความดีของ
พ่อขุนทด

กองการศึกษาฯ

-

-

-

1,640,000 1,640,000
15
15

940,000 1,090,000 1,090,000
11
12
12
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หะและชุมชน 3.3 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างสวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติ
จํานวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
715,200
715,200 715,200 จํานวนสวน
ธารณะ (แห่ง)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสวนหย่อม
สวนสาธารณพ
ให้แก่ชุมชน

กองช่าง

1

เพื่อเพิ่มสวนหย่อม
โครงการ
สวนสาธารณะให้แก่
สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องใน
ชุมชน
โอกาสมหามงคลพระ
ราชพิธีบรมราชาภิเษก

2

โครงการขยายเขต
ประปาถึงบ่อนไก่ ม.1

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 600 เมตร

-

300,000

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

3

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ ถึง
บ่อนไก่ ม.1

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 600 เมตร

-

300,000

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

4

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ซอย
อาจารย์โอเลี้ยง ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
ระยะทาง 100 เมตร

-

50,000

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

116
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 600 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
500,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

5

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ่อขยะ ถึงบ้านนาย
บุญส่ง ม.1

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

6

โครงการขยายเขต
เพื่ออุดหนุนส่วน
ประปาจากบ่อขยะ
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ถึงบ้านนายบุญส่ง ม.1 ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 600 เมตร

-

-

-

300,000

7

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะบ้าน
นายพาน เยอสูงเนิน
ม.1

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมปักเสา
จํานวน 1 ต้น
ระยะทาง 100 เมตร

-

-

-

-

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

-

50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

117

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

8

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าบ้านนายสมคิด
ภูมิโคกรักษ์ ถึงบ้าน
นายจําลอง เหิมขุน
ทด ม.1

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

9

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ สี่
แยกบ่อนไก่ ม.1 ถึง
เขต ม.12

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 400 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

-

-

-

200,000

-

10

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนายสมคิด ถึง
บ้านนายอาทิตย์ ม.1

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

-

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยหลังอําเภอ และ
ซอยบ้านป้าเล็ก ม. 2

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

12

โครงการเพิ่มจุดติดตั้ง
โคมไฟฟ้าโซลาเซลล์
(พลังงานแสงอาทิตย์)
ม.2

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
จํานวน 10 จุด

-

-

50,000

-

13

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ หลังอําเภอ
และบ้านลําเชียงไกร
ม.2

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

จํานวนที่ติดตั้ง ประชาชนมี
โคมไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้อย่าง
สาธารณะ (จุด) ทั่วถึง

กองช่าง

-

จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
สายดับพร้อมชุดโคมไฟ
15,000
จํานวน 4 จุด

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ซอย
โรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
สถานที่ออกกําลังกาย

15

โครงการแยกโฟโต้
ควบคุมไฟสาธารณะ
จากหมู่ 14 บ้านโพธิ์
ทอง มาติดตั้งบ้าน
หัวบึง หมู่ที่ 2 หลัง
อําเภอ

แยกโฟโต้ควบคุมไฟ
สาธารณะ

แยกโฟโต้ควบคุมไฟ
สาธารณะ จากบ้าน
โพธิ์ทองหมู่ 14 มา
ติดตั้ง บ้านหัวบึง หมู่ที่
2 หลังอําเภอจํานวน 1
จุด

-

-

-

30,000

-

16

โครงการขยายเขต
ประปา ซอยโรงฆ่า
สัตว์ ม.2

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

-

-

-

-

200,000

(ผลผลิตของโครงการ)
ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ รายล
เอียดตามแบบกําหนด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและ
เยาวชนหันมา
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหา
ยาเสพติดลดลง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
1,000,000
จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง
(แห่ง)

120

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

17

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ําพร้อมสายดับ เส้น
ถนนหน้าตลาดนัด
พงษ์ศิริ ถึงบ้าน
นางสาวสุกานดา ขุน
อาลาชอบช้าง ม.2

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

18

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา (สายดับ) ซอย
โรงฆ่าสัตว์ ม.2
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 200 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ขยายเขตไฟฟ้า พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
ระยะทาง 600 เมตร

-

-

-

-

300,000

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

19

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าบ้านเจ้าของ
สยาม บ้านลําเชียง
ไกร ม.2

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

20

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าบ้านนายดอกไม้
ชมตะคุ
บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน
2 จุด

21

ขยายเขตไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1000 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน
10,000
จํานวนที่
2 จุด
ดําเนินการ
(จุด)

-

500,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

10,000

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 1000 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
500,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

22

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

23

โครงการขยายเขต
ประปาคลองสวน
หมาก ม.3

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

24

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ (แผงโซลา
เซลล์) สายบึงจาก
หน้าบ้านนายสํานวน
ถึงบ้านนายสมบัติ
ม.4

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้าติดตั้ง
โคมไฟฟ้สาธารณะ
ระยะทาง 200 เมตร

-

100,000

200,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

123

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

25

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบสระโคกป่า
ช้า ม.4

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

26

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ หน้าบ้าน
นายเพทาย ม.4

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งโคมไฟฟ้า จํานวน
1 จุด ระยะทาง 150
เมตร

-

-

-

75,000

-

27

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสระน้ํา
และพื้นที่สาธารณะ
ในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

300,000

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
ปลูกต้นไม้ ซ่อมรั้ว
คาวบอย พร้อมสร้าง
ถนนคสล. กว้าง 3.50
เมตร ยาว 560 เมตร
รอบสระน้ํา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
1,020,000
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 1,000 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
500,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

28

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

29

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน
ม.5

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
ระยะทาง 1000 เมตร

30

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้านทุก
ซอย ม.5 (สายดับ)

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งไฟฟ้าโคม
สาธารณะรอบหมู่บ้าน

500,000

-

-

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

31

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบบึงบ้าน
ถนนหักน้อย พร้อม
ผนังคสล.ด้านหน้าบึง
ม.6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบบึงให้ดู
สวยงามและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม
200,000
ปรับปรุงภูมิ
สร้างถนนคสล. กว้าง 5
ทัศน์(แห่ง)
เมตร ยาว 500 เมตร
ผนังคสล. 2.50 เมตร
ยาว 250 เมตร

32

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบสระน้ํา
หนองสะแก ม.6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบบึงให้ดู
สวยงามและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
สถานที่ออกกําลังกาย
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

100,000

-

-

-

33

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้า ระยะทาง
400 เมตร

-

200,000

-

-

-
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ รอบสระน้ํา
หนองสะแก ม.6

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณรอบบึงให้ดู
สวยงามและเป็นที่
พักผ่อนหย่อนใจ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
200,000
ปรับปรุงภูมิ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
สถานที่ออกกําลังกาย
ทัศน์(แห่ง)
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

35

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
(แรงต่ํา) พร้อมสาย
ดับและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนาง
ประกอบ คูณขุนทด
ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
150 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 3 จุด

-

-

-

-

100,000

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 50 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
30,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

36

โครงการขยายเขต
ประปา เส้นศาลา
ประชาคม ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

37

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
(สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนาย
ประเสริฐ รุ่งสุวรรณ
สกุล ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 4 จุด

100,000

-

-

-

-

38

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา สายบ้านนางสาว
บุญศรี ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 50
เมตร

-

30,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

39

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา สายบ้านนาง
สนอง ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

40

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ สาย
บ้านผู้ช่วยประมูล ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง 50
เมตร พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน
1ชุด

-

-

30,000

-

-

41

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านยาย
ทองม้วน ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
150 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 3 ชุด

-

-

75,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขยายเขตไฟฟ้า
30,000
จํานวนที่
สาธารณะ ระยะทาง 50
ดําเนินการ
เมตร
(จุด)
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(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 ชุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยบ้านนาย
ประเสริฐ ทองคลี่ ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

43

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ําพร้อมปักเสา ม.6
สายกุดน้ําใส (บ้าน
นายทองคูณ เปียะ
ขุนทด)

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
500 เมตร

-

-

-

250,000

-

44

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 2 จุด

-

-

-

10,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

45

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขยายเขตไฟฟ้า
40,000
จํานวนที่
สาธารณะ ระยะ 70
ดําเนินการ
เมตร พร้อมติดตั้งโคม
(จุด)
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน
2 ชุด

46

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นางสาคร ดีขุนทด
ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

-

-

-

-

50,000

47

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
ตาปู่บ้านถึงบ้านนาย
ประเสริฐ ทองคลี่ ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
300 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 5 จุด

-

-

-

-

150,000
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โครงการ

วัตถุประสงค์

48

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้านนาย
สุชาติ บํารุงศิลป์ ถึง
วัดป่า ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

49

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นางประกอบ ถึงหน้า
บ้านนายเอนก ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 400 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
200,000

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

-

-

-

-

50,000

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
50,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นางเทียน สายจันทร์
ม.6

51

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นางร่ม สายจันทร์ ม.6

-

-

-

-

50,000

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
50,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
100 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

52

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นายเจียม ถึงบ้าน
นายประจักษ์ ม.6

53

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ซอยบ้าน
นายสุพิน นพรัตน์ ม.6

50,000

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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54

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระวัด ม.7

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

55

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ ม.7

เพื่อให้ชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
สถานที่ออกกําลังกาย

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
200,000
-

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ พื้นที่
900 ตร.ม.รายลเอียด
ตามแบบกําหนด

-

-

500,000

ตัวชี้วัด

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(KPI)
จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง
(แห่ง)

เด็กและ
เยาวชนหันมา
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหา
ยาเสพติดลดลง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 2 จุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

56

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ ซอยบ้านดาบนะ
ม.7

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

57

โครงการขยายเขต
ประปา ซอยบ้าน
ดาบนะ ม.6

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

-

100,000

58

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมสายดับภายใน
หมู่บ้าน ม.8

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
300 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

150,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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59

โครงการขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.8

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

60

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สระน้ําโนนบ้าน
น้อย ม.8

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
150,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

100,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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61

โครงการกําจัด
ผักตบชวาห้วยน้อย
ม.8

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
วัชพืชน้ําต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ํา
และการใช้น้ําของ
เกษตรกรในพื้นที่
2. สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน

62

โครงการขยายเขต
เพื่ออุดหนุนส่วน
ประปา สายบ้าน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9 ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขุดลอกและกําจัดวัชพืช
100,000
100,000
100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่
ในแหล่งน้ํา
จัดโครการ
(ครั้ง/ปี)

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

-

250,000

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุข
1.สามารถ
และสิ่งแวดล้อม
แก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําใน
ลําคลองสาย
ต่างในพื้นที่
2.เกิดกลุ่มใน
พื้นที่เพื่อ
ร่วมกันจัดการ
กับปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่น
ได้

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

63

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา สายบ้านนายถัน
วิชัยสุชาติ ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

64

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จากหวาน
เย็นรีสอร์ท ถึงบ้าน
นายสมโภชน์ เยอสูง
เนิน ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

-

100,000

-

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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65

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมสายดับ
และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จากหวาน
เย็นรีสอร์ท ถึงบ้าน
นายสมโภชน์ เยอสูง
เนิน ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

66

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
ม.8 ถึงบ้านผู้ใหญ่
เสมอ ไชยณรงค์ ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

-

-

-

100,000

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

140

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

67

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะจาก
บ้านนายกิรศักดิ์ บุ
ตขุนทด ถึงบ้านนาย
ประกอบ อูขุนทด ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

68

โครงการขยายเขต
ประปาจาก ม.8 ไป
บ้านผู้ใหญ่เสมอ
ไชยณรงค์ ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

100,000

-

69

โครงการขยายเขต
ประปา เส้นจาก
หวานเย็นรีสอร์ทถึง
บ้านนายสมโภชน์
เยอสูงเนิน ม.9

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 300 เมตร

-

-

-

100,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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70

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
นานางบุญเลื่อน หุย
ขุนทด ม.9 ไปร่วม
ตําบลสระจรเข้

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

71

โครงการกําจัด
ผักตบชวาลําห้วย
น้อยและเหมืองสาขา
ม.9

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
วัชพืชน้ําต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อคุณภาพน้ํา
และการใช้น้ําของ
เกษตรกรในพื้นที่
2. สร้างกระบวนการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ขุดลอกและกําจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ํา

-

-

-

-

100,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครการ
(ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

1.สามารถ
กองสาธารณสุข
แก้ปัญหา
และสิ่งแวดล้อม
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําใน
ลําคลองสาย
ต่างในพื้นที่
2.เกิดกลุ่มใน
พื้นที่เพื่อ
ร่วมกันจัดการ
กับปัญหา
ผักตบชวาและ
สิ่งแวดล้อมอื่น
ได้

142

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

72

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบลําห้วยน้อย
ม.9

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

73

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ําตา
เผือก ม.9

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

74

โครงการวางท่อ
ประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.10

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

วางท่อประปา(แทน
ของเดิม) ขนาดท่อ 3
นิ้ว ระยะทาง 1,000
เมตร ท่อประปาขนาด
2 นิ้ว ระยะทาง 1,200
เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
300,000 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)

-

500,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

-

-

-

200,000

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

-

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

143

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ติดตั้งไฟฟ้าโคม
สาธารณะรอบหมู่บ้าน

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
200,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

75

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะรอบ
หมู่บ้าน ม.10

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

76

โครงการก่อสร้างบ่อ
เก็บขยะ ม.10

เพื่อเป็นสถานที่
จัดเก็บและทําลาย
ขยะให้ถูกวิธีและถูก
สุขลักษณะ

บ่อเก็บขยะ กว้าง 20 x
20 เมตร ลึก 2 เมตร

-

77

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ ม.11

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งไฟฟ้าโคม
สาธารณะรอบหมู่บ้าน

-

-

100,000

30,000

-

-

จํานวนที่
ก่อสร้าง(แห่ง)

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

กองสาธารณสุข
มีสถานที่ทิ้ง
ขยะในหมู่บ้าน และสิ่งแวดล้อม
และสามารถ
จัดการขยะได้
อย่างมีปริทธิ
ภาพ

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

78

โครงการจัดซื้อถัง
ขยะให้กับชาวบ้าน
หมู่ที่ 1- 17

จัดซื้อถังขยะเพื่อ
แจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้านในตําบล

79

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์รอบสระน้ํา
หนองโสน ม.11

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณข้างถนนให้ดู
สวยงาม

ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ไฟฟ้าส่องสว่างโซ่ล่า
เซลล์ รายละเอียดตาม
แบบกําหนด

-

-

200,000

80

โครงการขยายเขต
ประปาทางเข้าบ้าน
นายวิชัย ลมขุนทด
ม.11

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

-ขยายเขตประปา
ระยะทาง 100 เมตร

-

-

-

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดซื้อถังขยะพลาสติก
100,000
100,000
100,000 100,000 100,000 จํานวนที่
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
จัดซื้อ (ใบ)
200 ลิตร จํานวน 100
ใบ

-

50,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีสุข กองสาธารณสุข
นิสัยที่ดีในการ และสิ่งแวดล้อม
ทิ้งขยะ ทําให้
เกิดความ
สะอาด และ
ประชาชน
กําจัดขยะ
อย่างถูกวิธี

-

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(แห่ง)

เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์
บริเวณข้าง
ถนนให้ดู
สวยงาม

กองช่าง

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า(สาย
ดับ)สาธารณะ
ระยะทาง 1,500 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
จํานวน 25 จุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
750,000 750,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

81

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ม.12

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

82

โครงการขยายเขต
ประปาสายบ้านนาย
เสงี่ยม ถึงบ้านนาง
แวว ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

450,000

-

-

-

-

83

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้านช่าง
ติ่ง ถึงบ้านนางดวง
ฤทัย เหิบขุนทด ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 130 กิโลเมตร

-

40,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

84

โครงการติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเส้นจาก
บ้านนายยอดธง ถึง
บ้านป๋าธงรีสอร์ท ม.
13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

85

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ เส้นจากบ้านนาย
ชาญ ถึงบ้านนาง
อัมพร ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ)
ระยะทาง 400 เมตร

-

-

200,000

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

86

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
บ้านนายยอดธง ถึง
บ้านนายพยอม ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

87

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
บ้านนายยง ถึงบ้าน
นายรุ่งโรจน์ ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(สายดับ)
ระยะทาง 1,000 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
500,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา)
ระยะทาง 1,000 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

-

-

-

500,000

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตประปา
ระยะทาง 500 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
150,000
-

(KPI)
ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

88

โครงการขยายเขต
ประปา สายบ้านนาง
ละเอียด ถึงบ้านนาง
อัมพร ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

89

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้านนาง
ละเอียด ถึงบ้านนาย
อนันต์ ศรีสมุทร ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

60,000

-

90

โครงการขยายเขต
ประปา จากบ้าน
นายบุญมี ถึงบ้าน
นายกล้า เลือดขุนทด
ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 200 เมตร

-

-

-

-

60,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ(แรงต่ํา)
ระยะทาง 150 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
75,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

91

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ เส้น
ไร่นางละเอียด ถึง
บ้านนายชาญ ศรี
สมุทร ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

92

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พาดสายดับ
พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จาก
บ้านนายบุญทิ้ง เหิบ
ขุนทด ถึงกศน. ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
700 เมตร

-

-

-

-

350,000

93

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา สายบ้านผู้ช่วย
หลักชัย ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
135 เมตร

-

-

-

-

70,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
250 เมตร

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
130,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

94

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมพาดสาย
จากบ้านนางละเอียด
ถึงบ้านนางดวงฤทัย
เหิบขุนทด ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

95

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะจา
กรีสอร์ทป๋าถึงถึง
บ้านนางแวว ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
500 เมตร

-

-

-

-

250,000

96

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา จากบ้านนาย
สมควร ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์ โหนขุนทด
ม.13

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร

-

-

-

-

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
500 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ
จํานวน 10 จุด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
300,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

97

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ํา พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
หน้าบ้านนายกัน
วิชัยสุชาติ ม.13 ต่อ
จากเทศบาลด่านขุน
ทด

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

98

โครงการติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร

-

-

100,000

-

-

99

โครงการขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน

-

-

-

100,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

100

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

101

โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา
อเนกประสงค์ พร้อม
เครื่องออกกําลังกาย
ม.15

เพื่อให้ชาวบ้าน
ภายในหมู่บ้านมี
สถานที่ออกกําลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ รายล
เอียดตามแบบกําหนด

1,000,000

-

-

-

-

102

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในหมู่บ้าน
ม.15

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

-

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

เด็กและ
เยาวชนหันมา
ออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหา
ยาเสพติดลดลง

กองช่าง

จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ขยายเขตไฟฟ้า
100,000
จํานวนที่
สาธารณะภายในหมู่บ้าน
ดําเนินการ
(จุด)

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง
(แห่ง)
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(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
200,000
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

103

โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หนองป้อง
ม.16

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

104

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ซอยหอกระจายข่าว
ม.16

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ

-

50,000

-

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

105

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
ม.16

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ ระยะทาง
200 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ

-

100,000

-

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

106

โครงการขยายเขต
ประปาภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ระยะทาง 340 เมตร

-

-

-

-

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

500,000

(KPI)
จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ)
ปรับปรุงภูมิทัศน์
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

107

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์พื้นที่บ่อขยะเก่า
ม.17

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณเพื่อให้เกิด
ความสวยงามสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

108

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ สาย
หลังไฟฟ้าบ้านนาย
วัฒนา ภูมิโคกรักษ์
ม.17

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ
ระยะทาง 100 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 3
โคม

-

100,000

-

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

109

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ําสายดับ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ สายโรง
น้ําแข็งถึงสี่แยก
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ
ระยะทาง 300 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 6
โคม

-

100,000

-

-

-

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

(KPI)
จํานวนที่
ประชาชนมี
ปรับปรุง (แห่ง) สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง
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(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ
ระยะทาง 150 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 3
โคม

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
-

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

110

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะแรง
ต่ําสายดับ พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ หมู่บ้าน
ดวงใจ ซอยที่ 2 ม.17

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

111

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะสาย
ดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ
ทางเข้าบ้านนาง
สุมาลี ม.17

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะสายดับ
ระยะทาง 300 เมตร
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 5
โคม

-

-

100,000

-

-

112

โครงการติดตั้งโคมไฟ
ระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์ (โคมไฟ
โซล่าเซลล์) ภายใน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่ติดตั้ง ประชาชนมี
โคมไฟฟ้า
ไฟฟ้าใช้อย่าง
สาธารณะ (จุด) ทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)
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(ผลผลิตของโครงการ)
ขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะพร้อมติดตั้ง
โคมไฟภายในตําบล
ด่านขุนทด

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
300,000
300,000
300,000
300,000 300,000

(KPI)
จํานวนที่
ดําเนินการ
(จุด)

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

113

โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งโคมไฟ
ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคอําเภอ
ด่านขุนทด

114

โครงการขยายเขต
ประปาภายในภายใน
ตําบลด่านขุนทด

เพื่ออุดหนุนส่วน
ราชการเพื่อจ่ายเป็น
ค่าอุดหนุนการ
ประปาส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

ขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

115

โครงการจัดการขยะ
โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อสร้างจิตสํานึก
สร้างพฤติกรรมของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน
เห็นความสําคัญของ
การคัดแยกขยะ

จัดกิจกรรมอบรมให้
ความรู้เด็กนักเรียน ครู
และบุคลากรโรงเรียน
บ้านใหม่เจริญสุข

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต
(เมตร)

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง/ปี)

นักเรียน ครู
และบุคลากร
ของโรงเรียน
เล็งเห็น
ความสําคัญ
ของการคัด
แยกขยะ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
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โครงการ

116

โครงการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและ
การเล่นกีฬาใน
โรงเรียน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดหาอุปกรณ์การออก
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000 จํานวนครั้งที่
เพื่อให้นักเรียนได้มี
อุปกรณ์สําหรับออก
กําลังกายให้กับนักเรียน
จัดโครงการ
กําลังกายและเล่นกีฬา โรงเรียนบ้านใหม่เจริญ
(ครัง้ /ปี)
สุข และเยาวชนพื้นที่
เสริมสร้าง
ตําบลด่านขุนทด
พัฒนาการทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ

117

โครงการจัดซื้อถัง
ขยะให้กับชาวบ้าน
หมู่ที่ 1- 17

จัดซื้อถังขยะเพื่อ
แจกจ่ายให้กับ
ชาวบ้านในตําบล

จัดซื้อถังขยะพลาสติก
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
200 ลิตร จํานวน 100
ใบ

100,000

118

โครงการคัดแยกขยะ
และกําจัดขยะ ม.5

เพื่อรณรงค์สร้าง
จิตสํานึกให้กับ
ประชาชนในการคัด
แยกขยะ ปริมาณ
ขยะก่อนนําเข้าสู่
กระบวนการจัดอย่าง
ถูกวิธี

จัดโครงการคัดแยกขยะ

150,000

-

-

รวม 118 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

6,295,000
25

100,000

-

100,000

-

100,000

100,000

จํานวนที่
จัดซื้อ (ใบ)

-

-

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

5,770,000 4,000,200 6,815,200 6,435,200
32

23

32

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

นักเรียน ร.ร. กองการศึกษาฯ
บ้านใหม่เจริญ
สุขและเยาวชน
ในพื้นที่มี
สุขภาพแข็งแรง
ห่างไกลยา
เสพติด
ประชาชนมีสุข กองสาธารณสุข
นิสัยที่ดีในการ และสิ่งแวดล้อม
ทิ้งขยะ ทําให้
เกิดความ
สะอาด และ
กําจัดขยะ
อย่างถูกวิธี
ประชาชนมี
กองสาธารณสุข
ส่วนร่วมในการ และสิ่งแวดล้อม
จัดการขยะมูล
ฝอยและ
สิ่งแวดล้อม
สามารถลด
ปริมาณขยะได้

-

-
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3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา ม.1

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

2

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านลุงพานถึงแยก
นายายบํารุง ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ความยาวของ
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ท่อระบายน้ํา
จํานวน 4 สาย สายที่
(เมตร)
1 ถนนสายหลักด่าน
ขุนทดหนองสรวง สาย
ที่ 2 บ้านนายช่วงติด
เขตเทศบาลด่านขุนทด
สายที่ 3 นางสาวชญา
นิศ เมียขุนทด ถึงเขต
เทศบาลด่านขุนทด
สายที่ 4 ซอยบ้าน
อาจารย์อี้ยง ถึงบ้าน
นายจักษ์ ระยะทาง
700 เมตร ตามแบบ
อบต.กําหนด

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

260,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

3

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายนาง
หนมถึงนานางเครือ
วัลย์ ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
260,000
ความยาวของ
เมตรยาว 300 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

4

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านนายเที่ยง กาศก
ระโทก ถึงนานาง
หวาน เหิมขุนทด ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

260,000

-

-

-

5

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
นายกําพลถึงร้าน
เหล็กพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตรยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ํา

-

130,000

-

-

6

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกซอย
หน้าบ้านนายวุ่น จัน
สว่าง ถึงนานางทวี
หุยขุนทด ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

170,000

-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2,600,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

7

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านนายสมคิด ม.1
ถึงบ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
1,100,000 ความยาวของ
เมตรยาว 1,200 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

8

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.บ้านนาง
สาคร ถึงนานาย
ประสงค์ ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4.5
เมตรยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

742,500

742,500

-

-

-

9

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายนา
นางหวาน ม.1
ตลอดสาย ถึงม.6
บ้านถนนหักน้อย

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

510,000

10

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เส้นต่อ
จากบ่อขยะถึงโรงโม่
ปูน ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตรยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

11

โครงการก่อสร้าง
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
ลําเชียงไกร ม.2

เพื่อมีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่
ผู้สัญจรไปมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างป้ายทางเข้า
180,000
จํานวนป้ายที่
หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 6
ก่อสร้าง(ป้าย)
เมตร สูง 4.5 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

12

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตซอย
บ้านอาจารย์พูนสุข
สมบัติศีล
(หลังอําเภอ) ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4.5
เมตรยาว 60 เมตร
หนา 0.15 เมตร

150,000

-

-

-

-

13

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หลัง
อําเภอ - ลําเชียงไกร
ม.2

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจายข่าว

10,000

-

-

-

-
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

โครงการซ่อมแซม
รางระบายน้ํา ซอย
หลังอําเภอ ม.2

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และช่วย
ระบายน้ําได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง

15

โครงการก่อสร้างลูก
ระนาดซอยบัวหลัน
และหลังอําเภอ ม.2

เพื่อชะลอความเร็ว
ของยานพาหนะที่
สัญจรบนถนน

ก่อสร้างลูกระนาด
ซอยบัวหลัน และหลัง
อําเภอ รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

16

โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล. ซอย1
บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล.
กว้าง 5.5 เมต ยาว 60
เมตร รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

-

120,000

-

-

17

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยไป
บ้านโนนสะเดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมต
รยาว 1,300 เมตร หนา
0.15 เมตร

-

-

3,380,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

จํานวนจุดที่
ก่อสร้าง(จุด)

เกิดความ
ปลอดภัยและ
ความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรใน
เขตชุมชน

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมรางระบายน้ํา
150,000
ความยาวของ
ซอยหลังอําเภอทุก
รางระบายน้ํา
ซอย-ขนาด 0.30 x
(เมตร) )
0.30 เมตร ฝาเหล็กยาว
80 เมตร
20,000
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ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

18

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําจากบ้าน
นายปาน - ร้าน
บัวหลัน ม.2

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
400,000
ความยาวของ
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
ท่อระบายน้ํา
พร้อมวางท่อ 0.40
เมตร ยาว 260 เมตร
(เมตร)
พร้อมบ่อพัก 27 ชุด

19

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอยไป
บ้านโนนสะเดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 1,300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

1,105,000

-

-

20

โครงการซ่อมแซม
ถนนปูผิวแอสฟัลท์ติก
หมู่บ้านลําเชียงไกร
ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนปูผิวแอส
ฟัลท์ติก กว้าง 5.5
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

-

550,000

-

164

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

21

โครงการซ่อมแซม
ศาลาประชาคมบ้าน
ลําเชียงไกร ม.2

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางบ้านให้ชาวบ้าน
มีสถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

22

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอย 6
บ้านครูเกศินี อนันต
บุตร บ้านลําเชียงไกร
ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
200,000
จํานวนที่
ซ่อมแซมศาลา
ก่อสร้าง(หลัง)
ประชาคมบ้าน
รายละเอียดตามแบบที่
กําหนด

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 55 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

140,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

165

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

23

โครงการก่อสร้างป้าย
เหล็กจุดห้ามทิ้งขยะ
ทุกจุดในหมู่บ้าน ม.2

เพื่อจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ห้าม
ทิ้งขยะ

24

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําภายใน
หมู่บ้านลําเชียงไกร
ทุกซอย ม.2

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

ขุดลอกท่อระบายน้ํา

-

-

-

50,000

-

ความยาวของ การระบายน้ํา
รางระบายน้ํา เป็นไปด้วยความ
(เมตร)
สะดวกและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

25

โครงการซ่อมแซม
ถนนในหมู่บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนภายใน
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

-

-

-

500,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างป้ายเหล็กห้าม
60,000
จํานวนที่
ทิ้งขยะ จํานวน 20 จุด
ก่อสร้าง(ป้าย)

ประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
รณรงค์ ห้าม
ทิ้งขยะบริเวณ
ที่สาธารณะ
ทางสาธารณะ
และช่วยสร้าง
จิตสํานึก
ประชาชนหัน
มาคัดแยกขยะ
ก่อนทิ้ง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
รางระบายน้ํา
(เมตร) )

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
รางระบายน้ํา
(เมตร) )

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
รางระบายน้ํา
(เมตร) )

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

26

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินทางไปบ้าน
โนนสะเดา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

27

โครงการซ่อมแซม
ระบบรางระบายน้ํา
ในบ้านพักตํารวจ
สภ.ด่านขุนทด ม.2

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และช่วย
ระบายน้ําได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง

ซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําบ้านพักตํารวจ

-

-

-

200,000

-

28

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําพร้อม
ไหล่ถนน หน้าบ้าน
นางสาวสมพร เพีย
ขุนทด ม.2

เพื่อให้มีรางระบายน้ํา
ช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด
0.30 x 0.30 x 0.10
เมตร ฝาเหล็ก
ระยะทาง -35 เมตร

-

-

-

60,000

29

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําปากซอย
บ้านนางปารณีย์
กลขุนทด ม.2

เพื่อให้มีรางระบายน้ํา
ช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

รางระบายน้ําขนาด
0.30 x 0.30 x 0.10
เมตร ฝาเหล็ก
ระยะทาง -35 เมตร

-

-

-

60,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
130,000
100,000 ความยาวของ
ยาว 300 เมตร หนา
ถนน (เมตร)
0.50 เมตร
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
รางระบายน้ํา
(เมตร) )

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

30

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.2

เพื่อให้มีรางระบายน้ํา
ช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

31

โครงการซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.2

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และช่วย
ระบายน้ําได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง

ซ่อมแซมระบบระบาย
ภายในหมู่บ้าน
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

-

500,000

32

โครงการถมดินไหล่
ทางเส้นโรงฆ่าสัตว์
ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 6 เมตรยาว 200
เมตร หนา 0.50 เมตร

-

-

-

-

100,000

33

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยโรง
ฆ่าสัตว์พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6
เมตรยาว 350 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
รางระบายน้ํา
500,000 ความยาวของ
รายละเอียดตามแบบ
รางระบายน้ํา
กําหนด
(เมตร) )
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ระยะทางวาง
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

34

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ตํารวจชูวงศ์ ม.2

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

35

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้การระบายน้ํา
บล็อกคอนเวิร์สสา
เป็นไปด้วยความ
ยคลองสวนหมาก ม.3 สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์
สขนาด 1.8 x 1.8
เมตร จํานวน 3 ช่อง
ระยะทาง 4 เมตร

350,000

-

-

-

-

36

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางบ้านจั่น
ม.3 ไปบ้านหลุง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
เมตรยาว 1,200 เมตร

1,800,000

-

-

-

37

โครงการยกคันดิน
สายหนองหมู ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร สูง
0.50 เมตร

360,000

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4.5
150,000
114,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 60 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

38

โครงการปูผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ปูผิวแอสฟัลท์ติก
900,000
900,000
ความยาวของ
จํานวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1
ถนน (เมตร)
กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

39

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายห้วหน้า
ไปสายหนองไร่ ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตรยาว 600 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

1,250,000

1,250,000

1,250,000

-

40

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.รอบสระ
กุ่มสูง ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตรยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

630,000

630,000

-

41

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
สวนหมาก ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตรยาว 800 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

550,000

550,000
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

42

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายหัว
นา ถึงหนองไร่ ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 4
550,000
550,000
ความยาวของ
เมตรยาว 800 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

43

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านหลุง ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตรยาว 1,000 เมตร
หนา 0.15 เมตร

850,000

850,000

-

850,000

850,000

44

โครงการยกคันดิน
สายหนองไร่ พร้อม
เทหินคลุก ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ยกคันดิน กว้าง 3
เมตรยาว 300 เมตร
สูง 0.50 เมตร

-

-

-

110,000

45

โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล.
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

-

-

-

500,000
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ที่

โครงการ
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4
350,000
ก่อสร้าง
ประชาชน
เมตร ยาว 6 เมตร
สะพานจํานวน ได้รับความ
(แห่ง)
สะดวกในการ
คมนาคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

46

โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลอง
หลังวัด ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

47

โครงการก่อสร้างสะ
พาดข้ามคลองสวน
หมาก (อ.ปราณี)
ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4
เมตร ยาว 8 เมตร

-

-

-

-

400,000

ก่อสร้าง
ประชาชน
สะพานจํานวน ได้รับความ
(แห่ง)
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

48

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําข้างกําแพง
โรงเรียนบ้านจั่นโคก
รักษ์ ม.3

เพื่อลอกท่อระบายน้ํา
ให้น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วมขัง

ขุดลอกท่อระบายน้ํา
ระยะทาง เมตร

-

-

-

-

100,000

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

49

โครงการยกคันถนน
สายหนองขลุยพร้อม
เทหินคลุก ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

กว้าง 3 เมตรยาว 300
เมตร สูง 0.50 เมตร

-

-

-

-

60,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

172
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

50

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

51

โครงการก่อสร้าง
ศาลากลางบ้าน ม.3

ศาลากลางบ้าน 1 หลัง
เพื่อให้ชาวบ้านมี
กว้าง 6 เมตร ยาว 12
สถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
เมตร ตามแบบที่
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน กําหนด

52

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินสายบ้านนาง
พิม -ถนนสีคิ้วชัยภูมิ
(เอกธานี) ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
750,000 ความยาวของ
ก่อสร้างระบบระบาย
ท่อระบายน้ํา
น้ําภายในหมู่บ้าน ราง
ระบายน้ํา 0'.30x
(เมตร)
0'.30x 0'.10 เมตร
พร้อมฝาตะแกรง
ระยะทาง 500 เมตร
ตามแบบอบต.กําหนด

ถนนดินจํานวน 3 ช่วง
ช่วง 1 กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 300 เมตร ช่วง 2
กว้าง 3 เมตร ยาว 19
เมตร ช่วง 3 กว้าง 2
เมตร ยาว 300 เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

350,000

-

-

-

-

จํานวนที่
ก่อสร้าง(หลัง)

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน

กองช่าง

1,095,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

53

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
เส้นหน้าวัด - บ้าน
นายชูศักดิ์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนแอสฟัลท์ติก
310,000
ความยาวของ
กว้าง 3.5 เมตร ยาว
ถนน (เมตร)
300 เมตร

54

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
เส้นบ้านนายเส็ง นางพรวน ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก
กว้าง 4 เมตร ยาว 216
เมตร

170,000

-

-

-

-

55

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
เส้นบ้านนางหนอม
นางประดัง ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก
กว้าง 4 เมตร ยาว 487
เมตร

389,000

-

-

-

56

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
เส้นข้างอบต.ไปบ้าน
นายสีนวน ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนแอสฟัลท์
ติก กว้าง 6 เมตร ยาว
326 เมตร ช่วงที่ 2
ถนนแอสฟัลท์ติก
กว้าง 5 เมตร ยาว 793
เมตร

1,184,000

1,184,000

-

-

174
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

57

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
สายบ้านนายสนั่น บ้านนายชูศักดิ์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

58

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวและ
ขยายจุดติดตั้ง ม.4

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวพร้อมขยายจุด

59

โครงการเสริมถนน
คสล.สายคอกวัวครู
ไตรทศ - หน้าบ้าน
นายมานิตย์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

เสริมถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 30 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนแอสฟัลท์ติก
548,000
ความยาวของ
กว้าง 4 เมตร ยาว 685
ถนน (เมตร)
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

50,000

-

-

-

-

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

-

63,000

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

175

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

60

ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยข้างบ้านนางสม
จิตร - นานายมานิตย์
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

61

ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยข้างบ้านนางสม
จิตร - นานายมานิตย์
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ขยายถนน
กว้าง 2 เมตร ยาว 326
เมตร ช่วงที่ 2 ขยาย
พร้อมยกระดับถนน
กว้าง 6 เมตร ยาว 130
เมตร

-

750,000

-

-

-

62

โครงการใส่ท่อลอด
เหลี่ยมทางข้ามคลอง
น้ําขาว ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
1.20 X1.20 เมตร
จํานวน 5 ช่อง ยาว 6
เมตร

-

300,000

-

-

63

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายนา
นางต้อย - นานาย
สวาท ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง-3
เมตร ยาว 290 เมตร

-

-

150,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. ช่วงที่ 1
1,210,000
ความยาวของ
กว้าง 5เมตร ยาว 160
ถนน (เมตร)
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4
เมตร ยาว 254 เมตร
ช่วงที่ 3กว้าง 3.5เมตร
ยาว 142 เมตร
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

64

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางวินัย ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

65

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายคลอง
น้ําขาวทิศเหนือ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล ช่วงที่ 1 กว้าง
4 เมตร ยาว 1,200
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3
เมตร ยาว 65 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง. 4 เมตร
ยาว 390 เมตร

-

-

3,420,000

3,420,000

66

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง สาย
คลองน้ําขาว ทิศ
เหนือ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง ช่วงที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว
1,200 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 3 เมตร ยาว 65
เมตร ช่วงที่ -3 กว้าง 4
เมตร ยาว 390 เมตร

-

-

1,986,000

1,986,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

3,420,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,986,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. ช่วงที่ 1
162,000
ความยาวของ
กว้าง -3.5 เมตร ยาว
ถนน (เมตร)
27 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง
-3 เมตร ยาว 72 เมตร
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

จํานวนฝายที่ ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (แห่ง) การขาดแคลน
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค
และทํา
การเกษตร

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
721,000
721,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง ช่วงที่ 1
กว้าง 4 เมตร ยาว 160
ถนน (เมตร)
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3
เมตร ยาว 65 เมตร
ช่วงที่ -3 กว้าง 4 เมตร
ยาว 390 เมตร

67

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ถนนลาดยางคลอง
ได้รบั ความสะดวกใน
น้ําขาวทิศใต้หลังโก
การคมนาคม
บอลเฮาส์ ถึงอีซูซุ ม.4

68

โครงการก่อสร้างค
สล. ซอยแยกลําเชียง
ไกร ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างคสล. จํานวน 3
ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 4
ยาว 1,200 เมตร ช่วงที่
2 กว้าง 3 ยาว 500
เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 4
ยาว 1,770 เมตร

-

-

6,960,000

6,960,000

6,960,000

69

โครงการวางระบบ
ระบายน้ําสายบ้าน
นายมาก หาดขุนทด
ม.4

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
0.80x 0.80 เมตร
จํานวน 8 ท่อน พร้อม
ฝาตะแกรง ระยะทาง
500 เมตร ตามแบบ
อบต.กําหนด

-

-

-

-

15,000

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

300,000

ก่อสร้าง
ประชาชน
สะพานจํานวน ได้รับความ
(แห่ง)
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

942,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

70

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นายผิน ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

71

โครงการเสริมถนนค
สล.ซอยบ้านนาง
ประสิทธิ์ - บ้านนาง
อ้ม ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนคสล.
กว้าง 1.8 เมตร ยาว 19
เมตร ช่วงที่ 2 ถนนค
สล. กว้าง 1.8 เมตร
ยาว 11 เมตร

-

-

-

-

30,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

72

โครงการก่อสร้าง
สะพานคสล.ข้ามบึง
ข้างบ้านนายคนอง
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4
เมตร ยาว 6 เมตร

-

-

-

-

73

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายนา
นายมากไปห้วยกุดมิ
ตาว ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนคสล.
กว้าง 3 เมตร ยาว 80
เมตร ช่วงที่ 2 ถนนค
สล. กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 449 เมตร

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 2
45,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 43 เมตร
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

74

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
ประปา ไปนานายสุ
ชาติ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

75

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านนายประชิต ไป
นานายมานิตย์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
กว้าง 5 เมตร ยาว 108
เมตร ช่วงที่ 2 ถนน
หินคลุก กว้าง 4 เมตร
ยาว 25 เมตร ช่วงที่ 3
ถนนหินคลุก กว้าง 3.5
เมตร ยาว 142 เมตร

-

-

-

-

194,000

76

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายกุด
มิตาวตอนบน พร้อม
เสริมถนน ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
กว้าง 4 เมตร ยาว 500
เมตร ช่วงที่ 2 ถนน
หินคลุก กว้าง 3.5 เมตร
ยาว 318 เมตร พร้อม
เสริมดิน ระยะทาง 200
เมตร

-

-

-

-

554,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 3
100,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 190 เมตร
ถนน (เมตร)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

77

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
คลองน้ําขาว ทิศใต้
ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

78

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายนา
นายระยอง - ไปนา
นายผึ้ง ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 284 เมตร

-

-

-

-

150,000

79

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายหลังโก
ลบอลเฮาส์ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
ยาว 110 เมตร

-

-

-

-

40,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
1,570,000 ความยาวของ
ช่วงที่ 1 ถนนหินคลุก
ถนน (เมตร)
กว้าง 4 เมตร ยาว 160
เมตร
ช่วงที่ 2 ถนนหินคลุก
กว้าง 3 เมตร ยาว 500
เมตร ช่วงที่ 3 ถนน
หินคลุก กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,770 เมตร
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

80

โครงการเสริมถนน
คสล. ซอยบ้านนาง
ภิญโญ ม.4

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เสริมถนนคสล.
32,000 ความยาวของ
ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร
ถนน (เมตร)
ยาว 14 เมตร
ช่วงที่ 2 กว้าง 1.8 เมตร
ยาว 14 เมตร

81

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
ต่อจากเส้นทางเดิม
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก
กว้าง 5 เมตร ยาว
1,000 เมตร

1,000,000

1,000,000

1,000,000

-

-

82

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
เส้นเลียบคลองหลัง
วัดบ้านใหม่เจริญสุข
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก
กว้าง 5 เมตร ยาว 850
เมตร

850,000

850,000

850,000

-

83

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยร่มรื่น
รีสอร์ท ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

520,000

520,000

-

-

182

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

84

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
อปพร.เหี่ยว ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

85

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
อสม.บุญชู (ติ๋ม) ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 150 เมตร

310,000

-

-

-

-

86

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นางบุญเกื้อ ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

210,000

-

-

-

87

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่รุ่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50
เมตร ยาว 100 เมตร

-

130,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
210,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

88

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ผู้ช่วยวนต่อจากเส้น
เดิม ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

89

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านตาพล อบต.พนิจ
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

-

170,000

-

-

-

90

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ตุ๊กตาปูนจืด ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 80 เมตร

-

170,000

-

-

91

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. หลังบ้าน
เลขาวินัย ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6
เมตร ยาว 65 เมตร

-

210,000

-

92

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
อสม.ราตรี ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 160 เมตร

-

250,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4.50
210,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)

184

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

93

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
อสม.ปราณี ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

94

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยครูแดง
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.5
เมตร ยาว 200 เมตร

-

260,000

-

-

-

95

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยครู
มานะ ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 100 เมตร

-

-

160,000

-

96

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยหลัง
บ้านนางโอ๊บ (หน้า
บ้านครูสาย) ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 250 เมตร

520,000

520,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3
160,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)

185

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
210,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)

97

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยครู
พิมพ์ศิริ ม.5

98

เพื่อให้ประชาชน
โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
ได้รบั ความสะดวกใน
หน้าบ้านผู้ช่วยวน ม.5 การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 150 เมตร

99

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน ม.5

ปรับปรุงหอกระจายข่าว

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

80,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

15,000

-

-

-

-

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

186

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

จํานวนป้ายที่
ก่อสร้าง(ป้าย)

มีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

100

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายนา
ผู้ใหญ่เที่ยง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

101

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํารอบ
หมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
0.30x 0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 1,500
เมตร ตามแบบอบต.
กําหนด

-

2,250,000

2,250,000

-

-

102

โครงการจัดทําป้าย
ชื่อซอย และ
บ้านเลขที่ ม.5

เพื่อมีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่
ผู้สัญจรไปมา

ก่อสร้างป้ายทางเข้า
หมู่บ้าน รายละเอียด
ตามแบบกําหนด

-

100,000

-

-

103

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายนา
ตาลน ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก ช่วงที่ 1
430,000
ความยาวของ
กว้าง 4.5 เมตร ยาว
ถนน (เมตร)
300 เมตร ช่วงที่ 2
กว้าง 3 เมตร ยาว 400
เมตร

850,000

187

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ระยะทางที่ ช่วยแก้ปัญหา
ก่อสร้าง (เมตร) น้าํ ท่วมขังใน
โรงเรียน

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

104

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหลัง
ขนส่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

105

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้านครู
(เข้าซอยบ้านนาย
เมฆ) ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4.50
เมตร ยาว 100 เมตร

-

-

-

235,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

106

โครงการก่อสร้าง
กําแพงกั้นน้ําหลัง
โรงเรียนบ้านใหม่
เจริญสุข ม.5

เพื่อป้องกันน้ําไม่ให้
ไหลเข้ามาในโรงเรียน
เป็นสาเหตุทําให้น้ํา
ท่วมขัง

ก่อสร้างกําแพงคสล.
ยาว 220 เมตร สูง
0.40 เมตร

-

-

-

220,000

-

107

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นายทิ้ง ภูมิโคกรักษ์
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.5
เมตร ยาว 160 เมตร

-

-

-

-

210,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
650,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 250 เมตร
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

188

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

108

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยข้าง
วัดบ้านใหม่เจริญสุข
ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

109

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก
บ้านนางบุญเหลือ
เหิมขุนทด ถึงบ้าน
นางสนอง ภาระหันต์
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6
เมตร ยาว 200 เมตร

110

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์สสระ
น้ําหนองสะแก ม.6

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
ขนาด 1.2 x 1.2 เมตร
ระยะทาง 15 เมตร

111

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นายสันติ โปยขุนทด
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 70 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4.5
240,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-

-

240,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

600,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

110,000

189

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

112

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นายกําปั่น บอขุนทด
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

113

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ต่อจากเส้น
เดิมไปวัดป่า ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 150 เมตร

400,000

-

-

-

-

114

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากศาล
ตาปู่บ้าน ม.7 ถึงสระ
น้ําหนองสะแก ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 200 เมตร

-

310,000

-

-

115

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ไปวัดป่า
ต่อจากเส้นเดิมม.6
ไปถึงเชื่อม ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. ช่วงที่ 1
กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4
เมตร ยาว 1,200 เมตร

-

4,000,000

4,000,000

4,000,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3
130,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 85 เมตร
ถนน (เมตร)

190

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

116

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านนายสมนัส
พามณี ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

117

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านนางสมควร
ถึงบ้านนายเอนก ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
0.30x 0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 100
เมตร ตามแบบอบต.
กําหนด

-

150,000

-

-

-

118

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านนาง
ประกอบ ถึงบ้านนาย
เภา คําขุนทด ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
0.30x 0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 150
เมตร ตามแบบอบต.
กําหนด

-

225,000

-

-

119

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
นายบุญเลิศ สุขขุน
ทด ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 35 เมตร

-

-

55,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
100,000
ความยาวของ
0.30x 0.30x0.10
ท่อระบายน้ํา
เมตร ระยะทาง 65
(เมตร)
เมตร ตามแบบอบต.
กําหนด

191

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3
190,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 120 เมตร
ถนน (เมตร)

120

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ถนนคสล.ซอยบ้าน
ได้รบั ความสะดวกใน
ช่างหยวนถึงบ้านนาง การคมนาคม
วิไลพร คูณขุนทด ม.6

121

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน จาก
โรงเรียนมาถึงหน้า
บ้านกํานันศิริชัย ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
0.30x 0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 350
เมตร ตามแบบอบต.
กําหนด

-

-

122

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับค
สล.ภายในหมู่บ้านทุก
เส้น ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยางทับคสล.
เส้นที่ 1 ทางเข้า
หมู่บ้านถึงศาลตาปู่บ้าน
กว้าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร เส้นที่ 2 หน้า
บ้านกํานันใหญ่ ถึงบ้าน
นายประมูล กว้าง 4
เมตร ยาว 180 เมตร

-

-

530,000

470,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

192

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

123

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยโรงสี
พันทวี ถึงนานายวินัย
คูณสันเทียะ ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

124

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ม.6 ไป
ถึง ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

-

260,000

-

125

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านนางลอย สีนวน
ถึงนานายติมหลอด
แฝงสุวรรณ ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 200 เมตร

-

-

-

100,000

126

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินพร้อมวางท่อ
เส้นติดร้านรับซื้อของ
เก่าติดสหกรณ์
การเกษตร ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
ยาว 200 เมตร พร้อม
วางท่อ

-

-

-

50,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
420,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 350 เมตร
ถนน (เมตร)

193

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

127

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.รอบสระ
หนองมะค่า ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

128

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.6
พร้อมบ่อพัก

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
พร้อมบ่อพัก
ระยะทาง 500 เมตร
ตามแบบอบต.กําหนด

-

-

-

129

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ม.6
ซอยบ้านผอ.สุชาติ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 100 เมตร

-

-

-

130

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินทางไปนาเฮีย
เหมา ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,200 เมตร

-

-

-

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
1,100,000 1,100,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 390 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

50,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

300,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

500,000

194

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

131

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบ
สระน้ําหนองสะแก
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

132

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.รอบสระ
น้ําหนองสะแก ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 400 เมตร

-

-

-

133

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้า
นายพัน สายจันทร์
ถึงบ้านนางสุภาภรณ์
ทิศเสถียร ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 118 เมตร

-

-

-

180,000

134

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านนางสมบุญ
เทียนขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 150 เมตร

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

80,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
350,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 400 เมตร
ถนน (เมตร)

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

-

195

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

135

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านกํานันใหญ่
ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

136

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา จาก
สนามฟุตบอลถึงบ้าน
กํานันล้าน ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30x0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 150
เมตร

-

-

-

230,000

-

137

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยบ้านนายเลี่ยม
เสียนขุนทด ถึงบ้าน
อาจารย์ธานี ตั้งชูวงศ์
ม.6

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30x0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 75
เมตร

-

-

-

120,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
250,000
ความยาวของ
รางระบายน้ํา คสล.
ท่อระบายน้ํา
ขนาด 0.30x0.30x0.10
(เมตร)
เมตร ระยะทาง 168
เมตร

196

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

520,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,100,000 1,100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

138

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอย
บ้านนายสวาท เทียน
ขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

139

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นายไพโรจน์ ลี้ขุนทด
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 65 เมตร

-

-

-

-

140

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายวัดป่า
ต่อจากเส้นเดิม ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

-

-

-

-

141

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ผอ.สุชาติ หาดขุนทด
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 3
50,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)

197

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

142

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
เส้นตรงข้ามร้านบ้าน
เราการเกษตร ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

143

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายนา
นายอุทัย ม.6 ถึง
บ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

1,100,000

-

-

1,100,000

144

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล.
สายบ้านนายไพฑูรย์
ตั้วชูวงศ์ ถึงศาลตา
ปู่บ้าน ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยางทับคสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 400
เมตร

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

320,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 3
31,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 60 เมตร
ถนน (เมตร)

-

198

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

145

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล.
สายบ้านกํานันใหญ่
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

146

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก เส้น
จากวัดป่า ม.6 ถึงทาง
เชื่อมไป ม.1

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

850,000

147

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยปู่เสริฐ
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 180 เมตร

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

850,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

470,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยางทับคสล.
120,000 ความยาวของ
กว้าง 4 เมตร ยาว 150
ถนน (เมตร)
เมตร

199

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
850,000
850,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)

148

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองนิ่ม ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

149

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองกา ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

850,000

850,000

150

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ตาเปอร์ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 150 เมตร

240,000

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

200

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

151

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นายหมู ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

152

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายโรง
ฆ่าปลวก ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,600,000

2,600,000

2,600,000

-

-

153

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอยเส
ขุนทด ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 400 เมตร

210,000

-

-

-

154

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
บ้านดาบโล ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 700 เมตร

-

600,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3
310,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 200 เมตร
ถนน (เมตร)

201

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
300,000
ความยาวของ
ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

155

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายเนิน
กรวด ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

156

โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว ม.7

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

ปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวภายใน
หมู่บ้าน

-

50,000

-

-

-

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

157

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายดอน
ตะหนิน ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 800 เมตร

-

2,100,000

2,100,000

2,100,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

158

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
คุณเอ๋ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 700 เมตร

-

1,820,000

1,820,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

202

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,300,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

159

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายโรงสี
พันทวี ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

160

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายนา
ตาหว่าง ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

1,280,000

1,280,000

-

-

161

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายหนอง
อุโลก ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

2,600,000

2,600,000

2,600,000

162

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายรอบ
หนองกระทุ่ม ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

1,300,000

163

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินสายบ้านลุง
ชาติ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
ยาว 400 เมตร หนา
0.50 เมตร

-

-

120,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)

203

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

164

โคงการก่อสร้างถนน
หินคลุก ซอยลมหวล
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

165

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยนาง
ฝน ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

-

-

210,000

-

-

166

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายประปา
ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

-

780,000

167

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกสาย
หนองเกตุ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
กว้าง 5 เมตร ยาว 500
เมตร

-

-

-

430,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 4
110,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 150 เมตร
ถนน (เมตร)

204

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
230,000
ความยาวของ
รางระบายน้ํา คสล.
ท่อระบายน้ํา
ขนาด 0.50x0.50x0.10
(เมตร)
เมตร ระยะทาง 150
เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

168

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
หนองกระทุ่ม ม.7

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

169

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอยบัว
ศร ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 100 เมตร

-

-

-

-

70,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

170

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน สายบ้าน
อบต.เอี้ยง ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
ยาว 200 เมตร

-

-

-

-

60,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

171

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
สายกลางบ้าน ม.7

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

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

-

-

-

-

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

450,000

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

205

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

172

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์
ติกสายกลางบ้าน ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

173

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองบาร์ ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

174

175

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ปรับปรุงผิวจราจรแอส
500,000 ความยาวของ
ฟัลท์ติก กว้าง 5 เมตร
ถนน (เมตร)
ยาว 500 เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

-

600,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้าง
เพื่อเป็นสถานที่พัก
ศาลาพักผู้โดยสาร ม.7 คอยผูโ้ ดยสาร

ก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสาร ขนาด 3x3
เมตร

-

-

-

-

100,000

เป็นสถานที่พัก
คอยสําหรับ
ผู้โดยสารนั่งรอ
รถประจําทาง

กองช่าง

โครงการลาดยาง
ทับคสล.สายบ้าน
ผู้ใหญ่ภาพ ม.7

ถนนลาดยาง กว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

-

-

500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ศาลาพัก
ผู้โดยสาร

206

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

176

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายโนน
บ้านน้อย ม.8เชื่อม
ม.9 ต่อจากเส้นทาง
เดิม

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

177

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายทุ่ง
กลาง เชื่อมต่อม.8 ไป
ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

1,030,000

1,030,000

-

-

-

178

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายทุ่ง
กลางเชื่อมต่อ ม.8 ไป
ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

1,100,000

1,100,000

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
1,100,000 1,100,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 500 เมตร
ถนน (เมตร)

207

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ช่วยทํานุดูแล
สถานที่ไม่ให้
ถูกน้ํากัดเซาะ
และพังทลาย

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

179

โครงการก่อสร้าง
กําแพงคสล.กันน้ํา
เซาะสาย ม.9 เชื่อม
เขตเทศบาล ม.9

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะ

180

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์สข้าง
สระน้ําตาเผือก ม.9
ไปทุ่งน้อย

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
จํานวน 1 ช่อง ขนาด
1.20 X 1.20 เมตร

100,000

-

-

-

-

181

โครงการก่อสร้าง
บล็อกคอนเวิร์สนา
นายสําราญ พรมจัน
ทึก ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
จํานวน 2 ช่อง ขนาด
1.50 X 1.50 เมตร

300,000

-

-

-

182

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางสายทุ่ง
กลาง ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

700,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
350,000
ระยะทางที่
ก่อสร้างกําแพง สูง 1
เมตร ยาว 100 เมตร
ก่อสร้าง (เมตร)
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

208

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

183

โครงการก่อสร้าง
ถนนคันดินจากนา
นายสําราญ พรมจัน
ทึก ถึงบ้านผู้ใหญ่
เสมอ ไชยณรงค์ ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

184

เพื่อให้ประชาชน
โครงการก่อสร้าง
ได้รบั ความสะดวกใน
ถนนหินคลุกสายลํา
การคมนาคม
ห้วยน้อยตามคลอง
สาธารณะ ถึงบ้าน
ผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร

-

280,000

-

-

-

185

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.รอบสระ
น้ําตาเผือก ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 250 เมตร

-

520,000

-

-

186

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกต่อจาก
ม.3 นานางบุญเลื่อน
หุยขุนทด ถึงตําบล
สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 600 เมตร

-

410,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคันดิน กว้าง 4
280,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 400 เมตร
ถนน (เมตร)

209

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

187

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
ผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด
ถึงห้วยน้อยคสช. ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

188

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายนานาง
บุญเลื่อน หุยขุนทด
ม.9 จากบ้านจั่นม.3
เชื่อมตําบลสระจรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

1,100,000

-

-

189

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายนา
นายสมควร เหิมขุน
ทด ม.9 เชื่อมต่อ
สายบ้านจั่น ม.3

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

2,100,000

-

190

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เชื่อมจาก
ม.8 ไป ม.9 สายทุ่ง
กลางบ้านนายเสมอ
ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

2,100,000

2,100,000

2,100,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
830,000
830,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 400 เมตร
ถนน (เมตร)

210

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

191

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.รอบสระ
น้ําตาเผือกไปถึงบ้าน
นายฉวี ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

192

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกนานาย
สําราญ พรมจันทึก
ถึงบ้านผู้ใหญ่เสมอ
ไชยณรงค์ ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 430 เมตร

-

-

300,000

-

-

193

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําเส้นบ้าน
นายถัน วิชัยสุชาติ
ม.9

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30x0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 400
เมตร

-

-

-

600,000

600,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
480,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 230 เมตร
ถนน (เมตร)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

194

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก ม.8
ไป ม.9 ร่วมไปม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

195

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําบล๊อกคอน
เวิร์สหลังสระน้ําตา
เผือก ไปร่วมทํานบ
ตาบอด ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
จํานวน 1 ช่อง ขนาด
1.20 X 1.20x4 เมตร

-

-

-

100,000

-

196

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําบล๊อกคอน
เวิร์สทํานบตาบอด
ม.9

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส
จํานวน 2 ช่อง ขนาด
1.20 X 1.20x4 เมตร

-

-

-

200,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อ (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยาง กว้าง 4
1,800,000 1,800,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 1,500 เมตร
ถนน (เมตร)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

197

โครงการก่อสร้างบ่อ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์(โซลา
เซลล์) ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภคตลอดปี

198

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากศาล
ตาปู่บ้าน ถึงฟาร์มไก่
นางสมมุ่ง สามขุนทด
ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 1,800 เมตร

4,700,000

4,700,000

4,700,000

-

-

199

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายจาก
บ้านป้าทีป ม.10
เชื่อมต่อตําบลสระ
จรเข้

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

850,000

850,000

-

200

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านตาหลวง ถึงบ้าน
ตาเจ็ก ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

1,300,000

1,300,000

1,300,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
บ่อบาดาลพลังงาน
100,000
ก่อสร้างบ่อ
แสงอาทิตย์(โซลาเซลล์)
บาดาล (แห่ง)
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

201

โครงการติดตั้งหอ
กระจายข่าวศาลา
ประชาคมในหมู่บ้าน
ม.10

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

202

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางเส้น
รอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

1,000,000

1,000,000

203

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบ
หมู่บ้าน ม.10 ถึง
ศาลตาปู่บ้าน ถึง
ฟาร์มไก่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

850,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

1,000,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

850,000

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ติดตั้งหอกระจายข่าว
100,000
ประชาชนได้
ศาลาประชาคมใน
รับรู้ข้อมูล
หมู่บ้าน
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

204

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกเส้นวัด
ที่พักสงฆ์ ม.10 ถึง
หนองขอน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

205

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยตรวจสภาพรถ
ภูมิรักษ์ ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง
5 เมตร ยาว 140 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

140,000

-

-

-

-

206

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยบ้านเฮียตี๋ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง
5 เมตร ยาว 100 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา

100,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
850,000
850,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

50,000

ความยาวของ
ท่อ(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

207

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
พร้อมท่อระบายน้ํา
ซอยโมเดิร์น กรีน รี
สอร์ท ม.11

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

208

โครงการขุดลอกท่อ
เพื่อลอกท่อระบายน้ํา
ระบายน้ํา ซอยบ้าน
ให้น้ําสามารถระบาย
นายบุญทัน ชนะ ม.11 ได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วมขัง

ขุดลอกท่อระบายน้ํา

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

209

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ํา ซอยบ้าน
ยายเย็น พามขุนทด
ม.11

เพื่อลอกท่อระบายน้ํา
ให้น้ําสามารถระบาย
ได้สะดวกลดปัญหา
น้ําท่วมขัง

ขุดลอกท่อระบายน้ํา

50,000

50,000

50,000

50,000

210

โครงการก่อสร้าง
ระบบรางระบายน้ํา
และวางท่อระบายน้ํา
กฤษฎาแลนด์ ม.12

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบายน้ํา
รางระบายน้ํา คสล.
ขนาด 0.30x0.30x0.10
เมตร ระยะทาง 500
เมตร

600,000

600,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนแอสฟัลท์ติก กว้าง
570,000
570,000
ความยาวของ
5 เมตร ยาว 570 เมตร
ถนน (เมตร)
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

211

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้านครู
โก้ ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

212

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ยายเซี๊ยม ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร

240,000

-

-

-

-

213

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ซอย
หน้าบ้านป่าไม้ ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร

340,000

-

-

-

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
260,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

214

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นายหนุ่มน้อย ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3.5
220,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 120 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

215

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ตาพุม ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร

216

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ซอย
หน้าบ้านนายรักษ์ ม.
12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อ

217

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ถนนคสล.ซอยหน้า
ได้รบั ความสะดวกใน
บ้านคุณณัฐนันท์ ม.12 การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 90 เมตร
หนา 0.15 เมตร

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

240,000

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

240,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

240,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

จํานวนที่
ก่อสร้าง(หลัง)

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

218

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยโรง
น้ําปลา ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
240,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 90 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

219

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยหน้า
บ้านครูเสวก ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 100 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

260,000

-

220

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางบ้าน ม.12

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางบ้านให้ชาวบ้าน
มีสถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมบ้าน ขนาด
6 x 12 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่
กําหนด

-

-

-

100,000

-

219

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

221

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หลัง
อําเภอ - ลําเชียงไกร
ม.2

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

222

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. เชื่อมต่อ
ทางสระสาธารณะ
ของหมู่บ้าน ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

-

223

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เชื่อมทาง
จากบ้านครูณัฐ ม.12

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

1,300,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,300,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

780,000

220

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

224

โครงการซ่อมแซม
ถนนสายเอเซีย
เชื่อมต่อหมู่ 1 และ
หมู่ 17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

225

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
นางกาหลง ถึงบ้าน
นายติ่ง พร้อมราง
ระบายน้ํา ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

เทคอนกรีตทับเส้นทาง
เดิม กว้าง 3 เมตร ยาว
300 เมตร หนา 0.75
เมตร พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

226

โครงการวางระบบ
ระบายน้ํา จากบ้าน
นายลุน ยี่จันทึก ถึง
ศาลาศาลตาปู่
(ศาลาประชาคม) ม.
13

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา ขนาด
0.60 เมตร ยาว 400
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาคสล.

227

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกทับคสล. จา
กกศน. ถึงสามแยก
บ้านนายสัมพันธ์
ศิลปชัย ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมถนน กว้าง 5
260,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 100 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

920,000

350,000

450,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

221

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
และการ
คมนาคม
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

228

โครงการก่อสร้างบ่อ
บําบัดน้ําเสียแบบบึง
ประดิษฐ์ หลังศาลปู-่
ตา ม.13

เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติ และช่วย
ระบายน้ําได้สะดวก
ลดปัญหาน้ําท่วม น้ํา
ขัง

229

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายไร่นาย
สมจิน ถึงไร่ป๋าธงรี
สอร์ท ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 240 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

630,000

-

-

-

230

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.พร้อมไหล่
ทาง จากบ้านนาย
ชาญ ถึงบ้านนางดวง
ฤทัย ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

320,000

-

-

231

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านนายยง ม.13 ถึง
บ้านนายฉวี ม.9

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 400 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

280,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย
200,000
ความยาวของ
แบบบึงประดิษฐ์
รางระบายน้ํา
(เมตร) )

222

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
120,000
ความยาวของ
ยาว 400 เมตร
ถนน (เมตร)
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
จํานวน 3 จุด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

232

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ถนนดินเททับหินคลุก ได้รบั ความสะดวกใน
สายบ้านนายยอดธง การคมนาคม
ถึงไร่นายพ่วง พร้อม
วางท่อระบายน้ํา ม.13

233

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากท่า
ข้าม ถึงบ้านนางดวง
ฤทัย ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

430,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

234

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จากไร่
นางบุญโรม ถึงป่า
ลูกเสือด่านขุนทด ม.
13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

-

310,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

223

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

235

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้าน
นายรุ่งโรจน์ ถึงบ้าน
นายสมหวิด ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

236

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นางแววถึงบ้านดอน
ตะหนิน พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6
เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ํา
จํานวน 2 จุด

-

-

-

4,700,000

237

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายบ้าน
นายยอดธงถึงบ้าน
นายพยอม ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อม
วางท่อระบายน้ํา
จํานวน 2 จุด

-

-

-

1,100,000

238

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สายไร่
นางบุญโรม ถึงไร่
นายณรงค์เวช เหิม
ขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

-

260,000

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

4,700,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 3
80,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 50 เมตร
ถนน (เมตร)

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

224

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

1,500,000

1,500,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

1,800,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

239

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จากนา
นายจรูญ ไวขุนทด
ถึงบ้านนายชาญ ศรี
สมุทร ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
310,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 150 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

240

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําจาก
บ้านนายเสริมศักดิ์
ถึงบ้านนางกาหลง
ศรีทอง ม.13

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา ขนาด
0.60 เมตร ยาว 200
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาคสล.

-

-

200,000

-

241

โครงการก่อสร้าง
ถนนแอสฟัลท์ติก
ทับถนนคสล.จาก
ศาลปู่ตา ถึงบ้านนาง
แวว ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนแอสฟัลท์ติกทับ
ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 1,500 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

242

โครงการกอสร้าง
ถนนคสล. สายนา
นายจรูญ ม.13

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 850 เมตร
หนา 0.15 เมตร

1,800,000

1,800,000

-

-

225

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

243

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา จาก
บ้านนายประกอบถึง
บ้านเช่านายธีรพงศ์
ม.14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
170,000
ความยาวของ
ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.30x 0.30x0.10เมตร
ระบบระบาย
ยาว 80 เมตร พร้อม
น้ํา (เมตร)
บ่อพักและฝาคสล.

244

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. จาก
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.14
ถึงบ้านผู้ใหญ่สุรธีร์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 80 เมตร
หนา 0.15 เมตร

245

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา สาย
บ้านผู้ใหญ่สุรธีร์ถึง
บ้านนางสด ม.14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.30x 0.30x0.10เมตร
ยาว 80 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาคสล.

130,000

170,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-

-

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

226

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

246

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว หลัง
อําเภอ - ลําเชียงไกร
ม.2

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

247

โครงการวางท่อคสล.
สายหนองกระจะ ม.
14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ท่อ ขนาด 0.40 ยาว
500 เมตร

-

400,000

-

-

-

248

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินและวางท่อ
ระบายน้ําเส้นรีสอร์ท
ถึงซอยตํารุ ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร
หนา

-

180,000

-

-

249

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ําหลัง
บ้านเฮียไก่ถึงถนน
ตรงข้ามกิตติชัย ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 850 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

2,200,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว 50,000
ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

227

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

250

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง เส้น
หลังบ้านเฮียไก่ถึง
ถนนตรงกันข้ามกิตติ
ขัย ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

251

โครงการซ่อมแซม
ศาลาประชาคมบ้าน
ลําเชียงไกร ม.14

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา
กลางบ้านให้ชาวบ้าน
มีสถานที่ในการจัด
ประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ซ่อมแซมศาลา
ประชาคมบ้าน
รายละเอียดตามแบบที่
กําหนด

-

-

-

200,000

-

252

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําน้ํา
จากบ้านผู้ใหญ่สุรธีร์
ถึงบ้านนายสมพร ม.
14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.30x 0.30x0.10เมตร
ยาว 80 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาคสล.

-

-

-

170,000

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

จํานวนที่
ก่อสร้าง(หลัง)

ประชาชนมี
สถานที่สําหรับ
ประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ
ร่วมกัน

กองช่าง

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยาง กว้าง 5
870,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 850 เมตร
ถนน (เมตร)
หนา 0.15 เมตร

228

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

253

โครงการซ่อมแซมฝา
ตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในการสัญจร
ไปมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมฝาตะแกรง
100,000
จํานวนฝาที่
เหล็กภายในหมู่บ้านที่
ซ่อมแซม (ฝา)
ชํารุด

254

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 200 เมตร
หนา 0.15 เมตร

-

-

-

255

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
พร้อมฝาตะแกรง
เหล็กภายในหมู่บ้าน
ม.14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.30x 0.30x0.10เมตร
ยาว 150 เมตร พร้อม
บ่อพักและฝาคสล.

400,000

400,000

-

-

256

โครงการขุดลอกท่อ
ระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก ลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง และ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

ขุดลอกท่อระบายน้ํา

-

-

-

-

420,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

100,000 ความยาวของ การระบายน้ํา
รางระบายน้ํา เป็นไปด้วยความ
(เมตร)
สะดวกและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

229

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

120,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

100,000

ซ่อมแซม
ประตูทางเข้า
หมู่บ้าน(จุด)

มีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

257

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

258

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 500 เมตร

-

-

-

-

340,000

259

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินภายใน
หมู่บ้าน ม.14

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
ยาว 500 เมตร

-

-

-

-

260

โครงการซ่อมแซม
ซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บ้าน ม.14

ซ่อมแซมซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้านที่ชํารุด

ซ่อมแซมซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
200,000 ความยาวของ
ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.40 เมตร ยาว 100
ระบบระบาย
เมตร พร้อมบ่อพักและ
น้ํา (เมตร)
ฝาคสล.

230

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

261

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง ซอย
พญาละคร ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

262

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา เส้น
หลังโรงเรียนถึงท้าย
หมู่บ้าน ม.15

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ระบบระบายน้ํา ขนาด
0.40 เมตร ยาว 700
เมตร พร้อมบ่อพักและ
ฝาคสล.

263

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยชาย
ทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 80 เมตร

264

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นายสนอง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 80 เมตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยาง กว้าง 5
500,000
500,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 500 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

560,000

-

-

-

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

125,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

กองช่าง

130,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

560,000

กองช่าง

231

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

265

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา สาม
แยกประชาคม(บ้าน
แม่แฉ่) ม.15

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

266

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
ลุงกอน ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 70 เมตร

-

182,000

-

-

-

267

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยชาย
ทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 80 เมตร

-

125,000

-

-

268

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยริมทุ่ง
ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

470,000

269

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยสงวน
วิช ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 50 เมตร

-

-

80,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
250,000
ความยาวของ
ระบบระบายน้ํา ขนาด
ระบบระบาย
0.30x0.30 เมตร ยาว
165 เมตร พร้อมบ่อ
น้ํา (เมตร)
พักและฝาคสล.

232

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

270

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยผาสุข
ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

271

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินบ่อ
สามเหลี่ยม ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร
ยาว 300 เมตร

-

-

272

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินนาเขียว ถึง
ห้วยลําเชียงไกร ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3.5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

273

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสายทาง
ทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4
250,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 120 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

210,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

1,020,000

1,020,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

80,000

233

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

274

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสไร่นาย
น้อย ม.15 ถึงถนน
รพช.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

275

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกไร่นาย
หวาน ม.15 ถึงถนน
รพช.

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 80 เมตร

-

-

-

60,000

-

276

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสระวัด
ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

-

-

-

170,000

277

โครงการก่อสร้าง
เพื่อให้ประชาชน
ถนนหินคลุกบ้าน
ได้รบั ความสะดวกใน
ตาโลถึงถนนสระ ม.15 การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 300 เมตร

-

-

-

250,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 4
122,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 180 เมตร
ถนน (เมตร)

234

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

1,360,000

1,360,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

680,000

680,000

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

278

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกศาลา
กลาง ม.15 บ้านถึง
บ้านบุ่งระกํา

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

279

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองกระทุ่ม ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

680,000

-

-

680,000

680,000

280

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองผักบุ้ง ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 2,000 เมตร

-

-

-

281

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองลาย ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 6
2,040,000 2,040,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 2,000 เมตร
ถนน (เมตร)

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

235

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

5,200,000 5,200,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

282

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ําหลัง
โรงเรียนถึงท้าย
หมู่บ้าน ม.15

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
1,050,000 1,050,000
ความยาวของ
ระบบระบายน้ํา ขนาด
ระบบระบาย
0.30x 0.30x0.10เมตร
ยาว 700 เมตร พร้อม
น้ํา (เมตร)
บ่อพักและฝาคสล.

283

โครงการปรับปรุงผิว
จราจรแอสฟัลท์ติก
ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนปรับปรุงผิวจราจร
กว้าง 5 เมตร ยาว
800 เมตร

-

-

-

284

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยศาลา
กลางบ้าน ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 2,000 เมตร

-

-

5,200,000

800,000

800,000

236

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

285

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ม.15

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

286

โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล.ซอยผาสุข
ม.15

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซชมถนนคสล.
กว้าง 4 เมตร ยาว 40
เมตร

-

-

-

-

287

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางจาก ม.
16 ถึงหนองประดู่

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6
เมตร ยาว 1,000 เมตร

1,200,000

1,200,000

1,200,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมหอกระจายข่าว
50,000 ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

83,200 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

237

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
รางระบายน้ําขนาด
90,000
ความยาวของ
0.30 x 0.30 เมตรยาว
ถนน (เมตร)
60 เมตร

288

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ซอยนายมานิตย์
โลมาแจ่ม ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

289

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
ผู้ใหญ่ธวัชชัย พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยา 60 เมตร

290

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากสาม
แยกหนองสะแก ถึง
บ้านนายองอาจ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

291

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยบ้าน
นางสําราญ พร้อม
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

94,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยา 1,000 เมตร

2,080,000

2,080,000

2,080,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 70 เมตร
พร้อมติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ

-

110,000

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

238

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีน้ํา
ไว้ใช้เพียงพอ
ตลอดทั้งปี

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ระบบระบาย
น้ํา (เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

292

โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพลังงาน
แสงอาทิตย์ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้มี
น้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภคตลอดปี

293

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
หนองขอนถึงโคกบึง
ปรือ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

1,200,000

1,200,000

-

-

294

โครงการก่อสร้าง
ระบบระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ก่อสร้างระบบระบบ
ระบายน้ํา ระยะทาง
รวม 340 เมตร

-

500,000

-

-

295

โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล.ภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ตามแบบอบต.กําหนด

-

200,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
บ่อบาดาลพลังงาน
100,000
ก่อสร้างบ่อ
แสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์)
บาดาล (แห่ง)
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ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยาง กว้าง 5
500,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 500 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

296

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับ
คอนกรีตภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

297

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จาก
หนองประดู่ ม.16
ถึงบ้านใหม่ไชยณรงค์

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 6
เมตร ยาว 2,000 เมตร

-

-

2,400,000

2,400,000

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

298

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากหนอง
ประดู่ถึงหนองตาบาง
ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา
0.50 เมตร

-

-

360,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

299

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองตะไกร้ถึง
หนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 1,500 เมตร

-

-

765,000

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

240

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

420,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

300

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก สาย
หนองสะแกถึงนาลาว
ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

301

โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุกพร้อม
บดอัดเส้นภายใน
หมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก
พร้อมบดอัด

-

-

500,000

-

-

302

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบ
หนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3
เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

350,000

-

303

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางหนอง
ประดู่ ม.16 ถึง ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 3
เมตร ยาว 700 เมตร

-

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 4
680,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)

241

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีป้ายหมู่บ้าน
ให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

850,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

304

โครงการก่อสร้าง
ป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
ม.16

เพื่อมีป้ายหมู่บ้านให้
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่
ผู้สัญจรไปมา

305

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
หนองสะแก ถึงนา
ลาว ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

680,000

-

306

โครงการซ่อมแซม
ถนนจากบ้านนางอุ่น
ชิตสูงเนิน ถึงสาม
แยกบ้านนายชวน
คูณขุนทด พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนปูผิวแอส
ฟัลท์ติก กว้าง 5 เมตร
ยาว 800 เมตร

-

-

800,000

800,000

307

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก ม.
16 ถึงเส้นกุดม่วง ละเลิงพิมาน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

850,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ก่อสร้างป้ายทางเข้า
200,000 จํานวนป้ายที่
หมู่บ้าน ขนาด กว้าง 6
ก่อสร้าง(ป้าย)
เมตร สูง 4.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

242

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

2,100,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

850,000

850,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

360,000

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

308

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง จากม.
16 ถึงเส้นกุดม่วง ละเลิงพิมาน

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

309

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จาก
หนองประดู่ ม.16
ถึงบ้านใหม่ไชยณรงค์
ม.10

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6
เมตร ยาว 2,000 เมตร

-

-

-

2,100,000

310

โครงการก่อสร้างถน
หินคลุก ม.16 ถึง
บ้านหมอพันตรี

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 1,000 เมตร

-

-

-

311

โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน พร้อมเทหิน
คลุกเส้นหนองตาบาง
ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร
ยาว 1,000 เมตร หนา
0.50 เมตร

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนลาดยาง กว้าง 5
1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 1,000 เมตร
ถนน (เมตร)

243

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 3
1,100,000 1,100,000 ความยาวของ
เมตร ยาว 2,000 เมตร
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

312

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก จาก
หนองตะไกร้ถึง
หนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

313

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นางอําภากร หาญ
ณรงค์ ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3
เมตร ยาว 100 เมตร

160,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

314

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ทับเส้นทาง
เดิมบ้านดวงใจ ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล.
ซอยที่ 1 กว้าง 3 เมตร
ยาว 140 เมตร
ซอยที่ 2 กว้าง 4 เมตร
ยาว 140 เมตร

650,000

650,000

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

315

โครงการติดตั้งป้าย
บอกชื่อซอยและ
บ้านเลขที่ ภายใน
หมู่บ้าน ม.17

เพื่อมีป้ายบอกชื่อ
ซอยและบ้านเลขที่ ที่
เห็นได้อย่างชัดเจนแก่
ผู้สัญจรไปมา

ก่อสร้างป้ายบอกชื่อ
ซอยและบ้านเลขที่
รายละเอียดตามแบบ
กําหนด

20,000

-

-

-

-

จํานวนป้ายที่
ก่อสร้าง(ป้าย)

มีป้ายบอกชื่อ
ซอยและ
บ้านเลขที่ ที่
เห็นได้อย่าง
ชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

กองช่าง

244

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

316

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.เส้นหลัง
การไฟฟ้าด่านขุนทด
ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

317

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. สาย
ทางเข้าบ้านนาง
สุมาลี ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 300 เมตร

420,000

-

-

-

-

318

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ข้างร้านกิจ
ไพศาล ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4
เมตร ยาว 270 เมตร

560,000

-

-

-

319

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางทับคสล.
เส้นเดิมภายใน
หมู่บ้าน ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5
เมตร ยาว 800 เมตร

-

800,000

800,000

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5
2,200,000 2,200,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 700 เมตร
ถนน (เมตร)

245

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ท่อระบายน้ํา
(เมตร)

การระบายน้ํา
เป็นไปด้วย
ความสะดวก

กองช่าง

-

จํานวนฝาที่
ซ่อมแซม (ฝา)

ป้องกันและลด
อุบัติเหตุใน
การสัญจรไปมา

กองช่าง

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

320

โครงการก่อสร้าง
ถนนดินสายหลังวัด
ใหม่ด่านขุนทด ม.17

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

321

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ําพร้อมบ่อ
พัก สายโรงน้ําแข็ง
ม.17 ถึงถนนสีคิ้วชัยภูมิ

เพื่อให้มีระบบระบาย
น้ําช่วยระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างระบบระบาย
น้ําระยะทาง ยาว
1,200 เมตร

-

850,000

850,000

-

-

322

โครงการซ่อมแซมฝา
ท่อระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.17

เพื่อป้องกันและลด
อุบัติเหตุในการสัญจร
ไปมา

ซ่อมแซมฝาตะแกรง
เหล็กภายในหมู่บ้านที่
ชํารุด

-

-

200,000

200,000

323

โครงการซ่อมแซม
ถนนคสล. สายโรง
น้ําแข็ง ม.17 ถึงถนน
สีคิ้ว - ชัยภูมิ

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนน กว้าง 5
เมตร ยาว 100 เมตร

-

260,000

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนดิน กว้าง 5 เมตร
50,000
ความยาวของ
ยาว 150 เมตร หนา
ถนน (เมตร)
0.50 เมตร

246

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด
500,000
500,000
500,000
500,000 500,000 ความยาวของ
ภายในตําบลด่านขุนทด
ถนน (เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

324

โครงการซ่อมแซม
ถนนภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

325

โครงการซ่อมแซม
ระบบระบายน้ํา
ภายในตําบล
ด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําในตําบลด่านขุนทด

326

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว ประจํา
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อพัฒนาช่อง
ทางการสื่อสาร
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั้งหมด
และเพิ่มช่องทางการ
แจ้งเตือนภัยที่รวดเร็ว
ฉับไว

ซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าวประจําตําบลด่าน
ขุนทด

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารจาก
ส่วนราชการ
อย่างทั้งถึง
(ร้อยละ)

ประชาชนใน
พื้นที่
รับผิดชอบได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารจาก
อบต.อย่างทั่วถึง

กองช่าง

327

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้าน
นายแป้น ม.7

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 200 เมตร

520,000

-

-

-

-

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000 ความยาวของ
ถนน (เมตร)

247

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

328

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก อ.สา
นิตย์ (สุดนานายบุญ
เลิศ ,พื้นที่ ม.2) ม.5

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

329

โครงการก่อสร้าง
ถนนคสล. ซอยปู่เสริฐ
ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 190 เมตร

494,000

-

-

-

-

330

โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก ซอยปู่
เสริฐ ม.6

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5
เมตร ยาว 190 เมตร

-

210,000

-

-

-

รวม 330 โครงการ

-

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

ความยาวของ
ถนน (เมตร)

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

-

-

-

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 4
450,000
ความยาวของ
เมตร ยาว 630 เมตร
ถนน (เมตร)

-

52,394,500 71,179,500 86,903,000 85,089,000 71,842,200

87

95

79

99

91
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แบบ ผ.02
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมืองและการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนงานบริ
4.1 หแผนงานบริ
ารงานทั่วไป
หารงานทั่วไป
ที่

โครงการ

1

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพแก่
พนักงานส่วนตําบล
และพนักงานจ้าง

2

โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
แก่คณะผู้บริหาร
สมาชิกอบต. และ
พนักงานส่วนตําบล

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เพื่อเพิ่ม
จัดฝึกอบรม จํานวน 30,000
30,000
จํานวนครั้งที่
ประสิทธิภาพด้าน
1 ครั้ง
จัดโครงการ
การปฏิบัติงาน และ
(ครั้ง)
พัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน

จัดทําโครงการ
เพื่อให้คณะผู้บริหาร
สมาชิกอบต. และ
พนักงานส่วนตําบล
ได้ไปปฏิบัติธรรม นั่ง
สมาธิ วิปัสสนา

จัดฝึกอบรม จํานวน
1 ครั้ง

50,000

30,000

-

30,000

30,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
สามารถนํามา
พัฒนาศักยภาพ
การปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

ผู้เข้ารับการอบรม
มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถ
นํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน
และดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

249

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่

โครงการ

3

โครงการอบต.ด่านขุน
ทด บริการประชาชน
เคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอ
ด่านขุนทด

4

โครงการจัดการเลือกตั้ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้งซ่อม
สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น

จัดการเลือกตั้ง
นายกและสมาชิก
อบต. ในหมู่บ้านที่
ขยายเขต มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือ
หมดวาระ

50,000

50,000

600,000

50,000

50,000

5

โครงการสํารวจความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการให้บริการ
ของอบต.ด่านขุนทด

สํารวจประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อ
คุณภาพการ
ให้บริการของอบต.
ด่านขุนทด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เพื่อออกให้บริการ
หน่วยงานราชการ,
20,000
จํานวนครั้งที่
ประชาชน ร่วมกับ
รัฐวิสาหกิจ, ผู้นํา
จัดโครงการ
ส่วนราชการต่าง ๆ
ชุมชนและประชาชน
(ครั้ง)
พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ในเขตพื้นที่ตําบล
ในพื้นที่
ด่านขุนทด

เพื่อประเมินหา
ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้มาใช้
บริการของ
หน่วยงานแต่ละส่วน
ภายใน อบต.ด่าน
ขุนทด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ได้ออกให้บริการ
ประชาชน ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ
พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

สํานักปลัด

สามารถจัดการ
เลือกตั้งนายกและ
สมาชิกอบต.ใน
หมู่บ้าน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักปลัด

จํานวนครั้งที่ พื่อพัฒนา
ประเมิน(ครั้ง) ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการแก่
ประชาชน

สํานักปลัด

จํานวน
หมู่บ้านที่
จัดการ
เลือกตั้ง

250

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

6

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
อบต. พนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจํา
และพนักงานจ้าง

เพื่อเพิ่มความรู้
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของ
บุคลากรในการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบล

7

โครงการจัดทําสื่อ
สิ่งพิมพ์

เพื่อประชาสัมพันธ์
สื่อสิ่งพิมพ์
การดําเนินงานของ
ประชาสัมพันธ์การ
หน่วยงานให้
ทํางานของอบต. 200
บุคคลภายนอกทราบ
ฉบับ

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ผู้เข้าร่วมโครงการ
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
100 คน

40,000

40,000

40,000

40,000

40,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(KPI)
จํานวน
ผู้บริหาร สมาชิก
ผู้เข้าร่วม
สภาฯ และ
โครงการ (คน) พนักงานฯ มี
ความรู้
ประสบการณ์
และแนวความคิด
ในการบริหาร
จัดการทํางาน
พัฒนท้องถิ่น

จํานวนเล่ม
สื่อสิ่งพิมพ์
(เล่ม)

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารการ
ทํางานและมีส่วน
ร่วมในการติดตาม
การทํางานของ
อบต.

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

สํานักปลัด

251

ที่

โครงการ

8

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับพรบ.
ข้อมูลข่าวสาร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
30,000
พนักงาน
เพื่อให้พนักงาน
จํานวน 1.พนักงานและ
และประชาชนทั่วไป ลูกจ้างประจํา
ผู้เข้าร่วม ประชาชนทั่วไปมี
มีความรู้ความเข้าใจ พนักงานจ้างตาม
โครงการ (คน) ความรู้ความเข้าใจ
ภารกิจ พนักงาน
ในพระราชบัญญัติ
ในการปฏิบัติตาม
จ้างทั่วไปของอบต.
ข้อมูลข่าวสารของ
พระราชบัญญัติ
ด่านขุนทด และ
ราชการ พ.ศ.2540
ข้อมูลข่าวสารของ
ประชาชน เข้าร่วม
สามารถปฏิบัติตาม
ราชการ พ.ศ.2540
โครงการ จํานวน
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารได้ตรง 100 คน
ตามวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้ง พรบ.
และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

252

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

9

โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายน่ารู้สู่
ชุมชน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายเบื้องต้นที่
ควรทราบ
2.เพื่อให้ประชาชน
ได้รับคําปรึกษาด้าน
กฎหมายในเบื้องต้น
โดยไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่าย

10

โครงการจัดทําแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อจัดทําข้อมูลแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 30,000
30,000
คน

(KPI)
จํานวน
ประชาชนในพื้นที่
ผู้เข้าร่วม
มีความเข้าใจงาน
โครงการ (คน) กฎหมายเบื้องต้น

ข้อมูลแผนที่ภาษีเพิ่ม
ขี้น ถึง 80%

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง/ปี
(ครั้ง)

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

มีข้อมูลแผนที่
ภาษีที่เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการกับ
ประชาชน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

กองคลัง

253

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จํานวนผู้มาชําระภาษี 30,000
30,000
20,000
20,000
20,000 จํานวนครั้งที่ ประชาชนมีความ
ร้อยละ 85
ประชาสัมพัน เข้าใจการยื่น
ธ์ (ครั้ง)
ชําระภาษีและมา
ชําระตามกําหนด

11

โครงการ
ประชาสัมพันธ์งาน
จัดเก็บรายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนเข้าใจ
และมาชําระภาษี
ตามกําหนดเวลา

12

โครงการอบรมให้
ความรู้กฎหมายใน
ชีวิตประจําวัน

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ จัดทําโครงการ จํานวน
ฝึกอบรมได้มีความรู้
1 โครงการ
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจําวันและ
ได้รับคําปรึกษาด้าน
กฎหมายโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ประชาชนที่อบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจงานกฎหมาย
ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองคลัง

สํานักปลัด

254

ที่

โครงการ

13

โครงการอบต.ด่านขุน
ทด บริการประชาชน
เคลื่อนที่ร่วมกับอําเภอ
ด่านขุนทด

14

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น
เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงาน ให้แก่
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาอบต. ผู้นําท้องถิ่น
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
เพื่อออกให้บริการ
หน่วยงานราชการ,
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 จํานวนครั้งที่
ประชาชน ร่วมกับ
รัฐวิสาหกิจ, ผู้นํา
จัดโครงการ
ส่วนราชการต่าง ๆ
ชุมชนและประชาชน
(ครั้ง)
พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ในเขตพื้นที่ตําบล
ในพื้นที่
ด่านขุนทด

เพื่อให้ความรู้ทาง
กฎหมายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ทํางาน

คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
ผู้นําท้องถิ่น
พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ได้ออกให้บริการ
สํานักงานปลัด
ประชาชน ร่วมกับ
ส่วนราชการต่าง ๆ
พร้อมทั้งรับฟัง
ปัญหาในพื้นที่

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับ
ท้องถิ่นและช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางาน

สํานักปลัด

255

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

15

โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.เพื่อให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง
2. ช่วยกระตุ้นให้
เกิดการใช้ที่ดินอย่าง
มีประสิทธฺภาพ
3.เพื่อให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การชําระภาษี
4.เพื่อให้ประชาชน
ทราบประโยชน์ที่จะ
ได้รับจากการชําระ
ภาษี

รวม 15 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
สมาชิก อบต. และ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จํานวนครั้งที่
ผู้นําชุมชน
จัดโครงการ
(ครั้ง)

-

850,000

800,000

1,270,000

730,000

730,000

14

13

12

11

11

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ภาษีที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง

กองคลัง

-

-
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แผนงานรั
4.2กษาความสงบภายใน
แผนงานรักษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

1

โครงการฝึกอบรมการ
ใช้วิทยุสื่อสาร

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดทําโครงการ
30,000 30,000
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
30,000
30,000 จํานวนครั้งที่
จํานวน 1 โครงการ
ฝึกอบรมมีความรู้
จัดโครงการ
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
(ครั้ง)
หลักการทํางานและ
การใช้งานระบบ
วิทยุสื่อสาร

-

-

30,000

30,000

-

30,000

30,000

1

1

0

1

1

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
ใข้วิทยุสื่อสารได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

-

-

257

แผนงานการศึ
4.3 แผนงานการศึ
กษา
กษา
ที่

โครงการ

1

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

2

โครงการฝึกอบรมการ
พูดในที่สาธารณะและ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
กลุ่มเป้าหมายมี
30,000 30,000
จํานวน
เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเข้าใจและ
ผู้เข้าร่วม
ด้านภาษาให้แก่
โครงการ (คน)
บุคคลากรส่วนตําบล พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพื่อรองรับ
ผู้นําชุมชน เด็ก
การสู่ประชาคม
เยาวชนและ
อาเซียน
ประชาชนเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน
เพื่อเรียนรู้และ
ฝึกฝนทักษะ
พัฒนาตนเอง ให้
สามารถพูดในที่
สาธารณะ ยกระดับ
การพูดให้เป็นมือ
อาชีพ

จัดฝึกอบรม จํานวน
1 ครั้ง

-

-

30,000

60,000
2

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กลุ่มเป้าหมายมี
ความเข้าใจและ
พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาเพื่อรองรับ
การสู่ประชาคม
อาเซียน

กองการศึกษาฯ

30,000

-

-

-

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ
(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้เรียนรู้
และฝึกฝนทักษะ
การพูด เพื่อ
พัฒนาตนเอง

กองการศึกษาฯ

60,000

-

-

-

-

-

-

2

0

0

0
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แผนงานสาธารณสุ
4.4 แผนงานสาธารณสุ
ข
ข
ที่
1

โครงการ
โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และ
เครื่องมือทาง
การแพทย์ที่จําเป็น
ในห้องพยาบาล

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
วัสดุวิทยาศาสตร์
150,000 150,000
จํานวนครั้งที่ การปฏิบัติงาน
การแพทย์
จัดซื้อ (ครั้ง) เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

150,000
1

150,000
1

0

0

0

-

-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

-

259

แผนงานเคหะและชุ
4.5 แผนงานเคหะและชุ
มชน
มชน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ที่

โครงการ

1

โครงการซ่อมแซมโรง
จอดรถ สํานักงาน
อบต.ด่านขุนทด

2

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์อบต.ด่านขุนทด

ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบบริเวณ
อบต.เพื่อความ
สวยงามและสบาย
ตาสบายใจสําหรับผู้
มาติดต่อราชการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสํานักงาน

100,000

50,000

50,000

50,000

50,000

3

โครงการจัดซื้อวัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าไว้
ซ่อมแซมไฟฟ้า
ภายในสํานักงานและ
ในเขตพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทดให้ใช้งาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

10,000

100,000

100,000

100,000

100,000

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
100,000
จํานวนครั้งที่
เพื่อซ่อมแซมโรงจอด ซ่อมแซมโรงจอดรถ 200,000
ซ่อมแซม
รถสําหรับรองรับ
(ครั้ง)
ยานพาหนะ
รถยนต์ของ
ประชาชนที่มาติดต่อ
กับทางราชการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการมี
โรงจอดรถรองรับ
เพียงพอ

กองช่าง

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง
(ครั้ง)

สร้างความรู้สึกที่ดี
ให้กับประชาชนผู้
มาติดต่อและ
เจ้าหน้าที่ อบต.

กองช่าง

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

โครงการ

4

โครงการปรับปรุง
ระบบหอกระจายข่าว
ประจําหมู่บ้าน

5

โครงการซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว

เพื่อซ่อมแซมหอกระ
จ่ายข่าวที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวที่ชํารุด
หมู่ 1 - 17

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

6

โครงการจัดซื้อชุดหอ
กระจายข่าวประจํา
หมู่บ้าน

เพื่อซ่อมแซมหอกระ
จ่ายข่าวที่ชํารุด
เสียหายภายในพื้นที่
ตําบลด่านขุนทด

หมู่ 1 - 17

100,000

100,000

100,000

100,000

-

560,000

500,000

400,000

6

6

5

รวม 6 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
เพื่อให้ประชาชนทั้ง จัดซื้ออุปกรณ์
ปรับปรุงหอกระจาย
หมู่บ้านได้รับฟัง
เสียงตามสายจาก
ข่าว ม.1 - ม.17
หอกระจายข่าว
อย่างทั่วถึง

-

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
ปรับปรุง
(หมู่บ้าน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนได้รับฟัง
เสียงตามสายจาก
หอกระจายข่าวได้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

จํานวน
หมู่บ้าน
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

100,000

จํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

400,000

400,000

-

5

5

-

-
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แผนงานสร้
งความเข้มาแข็
งของชุมชน
4.6 าแผนงานสร้
งความเข้
แข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการประชุม
เพื่อจัดการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อ ประชาคมระดับ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมูบ่ ้านและระดับ
ตําบลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

2

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้นําชุมชนใน
การจัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดทําแผนชุมชน
และแผนพัฒนา
ท้องถิ่นแก่ให้ผู้นํา
ชุมชน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดประชุม
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000 จํานวนครั้งที่
ประชาคมระดับ
ประชุม(ครั้ง)
หมู่บ้านและตําบล
เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้นําชุมชน หมู่ที่ 1 17

-

-

-

30,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดง
ความความคิดเห็น
ในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การจัดทํา
แผนมี
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

สํานักปลัด

จํานวน
ผู้นําชุมชนมีความรู้
ผู้เข้าร่วม
ในการจัดทําแผน
โครงการ (คน) ชุมชนและ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เพิ่มมากขึ้น

สํานักปลัด
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ที่
3

โครงการ/กิจกรรม
โครงการปกป้อง
สถาบันของชาติ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
หมู่บ้านเข้าร่วม
50,000
50,000
30,000
30,000
30,000 หมู่บ้านที่เข้า
เพื่อดําเนินการจัดทํา
โครงการ จํานวน 17
ร่วมโครงการ
โครงการปกป้อง
หมู่บ้าน
(หมูบ่ ้าน)
สถาบันของชาติตาม
หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุดที่ มท
0310.4/ว2128 ลง
วันที่ 31 กรกฎาคม
257

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนเข้าใจ
และตระหนักถึง
ภารกิจหลักในการ
ธํารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
โดยช่วยกัน
ตรวจสอบ
ช่วยกันปกป้อง
และกําจัดสื่อและ
บุคคลที่มี
พฤติกรรมเป็น
อันตราย

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

263

ที่

โครงการ/กิจกรรม

4

โครงการจิตอาสา “เรา
ทําความดี เพื่อชาติ
ศาสน์ กษัตริย”์

รวม 4 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
1. เพื่อเทิดทูน
70,000
70,000
70,000
70,000
70,000 จํานวนครั้งที่
ประชาชนจิตอาสา
สถาบันชาติ ศาสนา ร่วมกันพัฒนา
จัดโครงการ
และพระมหากษัตริย์ สภาพแวดล้อมและ
(ครั้ง)
แสดงความ
จัดกิจกรรม
จงรักภักดีและร่วม
สาธารณประโยชน์
น้อมรําลึกในพระ
อื่น ๆ
มหากรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ และสม เด็จพระ
นางเจ้าสุทิดาฯ
2. เพื่อเป็นการ
แสดงพลังความ
สามัคคีของทุกหมู่
เหล่าทั้งบุคลากร
ภาครัฐและ
ประชาชน เพื่อร่วม
ทํากิจกรรม
สาธารณประโยชน์
อื่นๆ

-

-

140,000

140,000

120,000

150,000

150,000

3

3

3

4

4

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สํานักปลัด,กอง
บุคลากรทั้ง
สาธารณสุขและ
ภาครัฐและ
ประชาชนได้แสดง สิ่งแวดล้อม
ความจงรักภักดี
และร่วมน้อมรําลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและ
สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาฯ อัน
เป็นการทําความดี
ด้วยหัวใจ

-

-
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แผนงานอุ
4.7ตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการซ่อมแซม
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

2

โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงาน
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทด

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
อาคารสํานักงาน
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
จํานวน
อาคารสํานักงาน
เพื่อซ่อมแซมอาคาร
อาคารที่ทํา สามารถใช้งานได้
สํานักงานที่ทําการ
การซ่อมแซม ตามปกติ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดที่
ชํารุดเสียหายให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง

เพื่อปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน ให้อยู่ใน
สภาพที่ดีเหมาะสม
แก่การปฏิบัติงาน
และเกิดภาพลักษณ
ที่ดีในสายตาของผู้
มาติดต่อราชการ

อาคารสํานักงาน

200,000

200,000

200,000

200,000

200,000

จํานวน
อาคารที่
ปรับปรุง

อาคารสํานักงาน
ที่ทําการองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด อยู่ใน
สภาพที่ดี
เหมาะสมแก่การ
ปฏิบัติงาน

กองช่าง

-

-

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

-

-

-

2

2

2

2

2
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แผนงานการศาสนาและวั
4.8 แผนงานการศาสนาและวั
ฒนธรรมและนั
ฒนธรรม
นทนาการ
และนันทนาการ
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการจัดซื้อเครื่อง
ดนตรี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์
ส่งเสริมสนับสนุน
การเล่นดนตรี

รวม 1 โครงการ

-

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
(KPI)
จัดซื้อเครื่องดนตรี
100,000
100,000
จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

-

100,000

100,000

1

-

1

-

0

-

0

-

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เด็กและเยาวชน
กองการศึกษาฯ
สามารถเล่นดนตรี
ได้และใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

-

-

0
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แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ปี 2566

ปี 2567

ปี 2568

ปี 2569

ปี 2570

รวม 5 ปี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท) โครงการ (บาท)
(บาท) โครงการ
(บาท)

โครงการพัฒนาที่นํามาจากแผนหมู่บ้านและ
แผนชุมชน

9

4,210,000

7

210,000

7

210,000

7

210,000

7

210,000

37

รวมทั้งสิ้น

9

4,210,000

7

210,000

7

210,000

7

210,000

7

210,000

37

งบประมาณ
(บาท)
5,050,000
5,050,000
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แบบ ผ. 02/1

๒. บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน
(พ.ศ.2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมืองและยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

1. สร้างกระแส
ค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกัน
ทางด้านจิตใจ ใน
กลุ่มเยาวชน 2.
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนได้ทราบถึง
โทษภัยของยาเสพติด

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติด 1
โครงการ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

(KPI)
จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถ
ป้องกัน
ปัญหายา
เสพติดและ
จํานวน
เยาวชนที่
ติดยาเสพ
ติดในพื้นที่
มีจํานวน
ลดลง

สํานักปลัด
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ที่
2

โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการประสานพลัง
แผ่นดิน

เพื่อให้เครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีอยู่ใน
ทุกพื้นที่คอยเป็นหู
เป็นตาแทน
เจ้าหน้าที่รัฐในการ
สกัดกั้นยาเสพติด
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่

รวม 2 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
โครงการประสานพลัง
แผ่นดิน 1 โครงการ

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

(KPI)
จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

-

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000

2

2

2

2

2

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถ
ป้องกัน
ปัญหายา
เสพติดและ
จํานวน
เยาวชนที่
ติดยาเสพ
ติดในพื้นที่
มีจํานวน
ลดลง

สํานักปลัด

-

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมืองและการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดําริ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
แผนงานรั
2.1 แผนงานอุ
กษาความสงบภายใน
ตสาหกรรมการโยธา
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการก่อสร้างโรงอบ
ผลิตผลทางการเกษตร

ก่อสร้างโรงอบ
ผลิตผลทาง
การเกษตรเพื่อแปร
รูปเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร

2

โครงการสร้างอาคารจัดทํา
ห้องเย็นเก็บผลผลิต

เพื่อยึดอายุการเก็บ
รักษาผลผลิตเกษตร
ให้คงคุณภาพรสชาติ
เดิมได้นาน แก้ไข
ปัญหาราคาสินค้า
เกษตรผันผวน

รวม 2 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
โรงอบผลิตผลทางการ
เกษตร ม.6

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
1,500,000
-

(KPI)
จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

โรงอบผลิตผลทางการ
เกษตร ม.6

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

สามารถ
แปรรูปเพิ่ม
มูลค่าสินค้า
เกษตร

กองช่าง

2,500,000

-

-

-

-

จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

สามารถ
อายุการเก็บ
รักษา
ผลผลิต
เกษตรให้คง
คุณภาพ
รสชาติเดิม
ได้นาน

กองช่าง

4,000,000

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-
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แผนงานรั
2.2 แผนงานการเกษตร
กษาความสงบภายใน
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

1

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อจัดทําโครงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของคนรุ่น
เก่าให้กับเยาวชนรุ่น
หลัง

2

โครงการส่งเสริมปลูกพืช
สมุนไพร

1.ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของ
สมุนไพร
2.ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร

รวม 2 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ)
จัดทําโครงการส่งเสริม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ม.1 - 17

2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท)
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000

(KPI)
จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการ ม.1 - 17

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส่งเสริมการ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง
ให้แก่
ประชาชน

กองการศึกษาฯ

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

ประชาชนมี
ความรู้ความ
เข้าใจ
เกี่ยวกับ
ประโยชน์
ของสมุนไพร

สํานักปลัด

50,000
2

50,000
2

50,000
2

50,000
2

50,000
2

-

-

-
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แผนงานรั
2.3 แผนงานการพาณิ
กษาความสงบภายใน
ชย์
ที่

โครงการ

1

โครงการจัดทําตลาดชุมชน

2

โครงการจัดตั้งตลาดถนนคน
เดิน

รวม 2 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ตลาดชุมชน ม.3, ม.4, ม.
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000 จํานวน
1.เพื่อส่งเสริมให้
หมู่บ้านที่
ประชาชนนําสินค้า 6,ม.9,ม.14,ม.7 ,ม.5 และ
ม.15
ได้รับ
ในท้องถิ่นมา
ประโยชน์
จําหน่ายสร้างรายได้
(หมู่บ้าน)
2.เพื่อให้มีพื้นที่
ตลาดที่เพียงพอ
สําหรับรองรับผู้ซื้อ
ผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและ
เป็นตลาดที่ทันสมัย
ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาล
1.เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนนําสินค้า
ในท้องถิ่นมา
จําหน่ายสร้างรายได้
2.เพื่อให้มีตลาดที่
เพียงพอสําหรับ
รองรับผู้ซื้อผู้ขายที่
เพิ่มขึ้น

ตลาดถนนคนเดิน ม.2

-

-

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2

2

2

2

2

จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ
ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

มีสถานที่ กองสวัสดิการสังคม
จําหน่าย
สินค้าตลาด
ชุมชน

มีสถานที่ กองสวัสดิการสังคม
จําหน่าย
สินค้าตลาด
ชุมชน

-

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน
5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่
1

โครงการ
โครงการบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้การบริหาร
จัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
จัดทําโครงการบริหาร
30,000 30,000
30,000
30,000
30,000
จํานวน
จัดการแหล่งท่องเที่ยว 1
หมู่บ้านที่
โครงการ หมู่บ้านที่เข้า
เข้าร่วม
ร่วมโครงการ ม.5,ม.6,ม.7,
โครงการ
ม.14
(หมู่บา้ น)

-

30,000

30,000

1

30,000

1

30,000

1

30,000

1

-

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ประชาชน
ได้รับ
ส่งเสริมการ
เรียนรู้การ
บริหาร
จัดการ
แหล่ง
ท่องเที่ยว

กองการศึกษาฯ

-

-

1
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แบบ ผ.01
(สรุป ผ.03)

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
รวม 4 ปี
ยุทธศาสตร์
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
(บาท)
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท)
(บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
5
5,475,000
1
1,095,000
1
1,095,000 1
1,095,000 1
1,095,000 1
1,095,000
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
5
5,475,000
รวม 1
1,095,000
1
1,095,000 1
1,095,000 1
1,095,000 1
1,095,000
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
203,720,000
14
40,744,000
14
40,744,000 14
40,744,000 14
40,744,000 14
40,744,000 70
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
203,720,000
รวม 14
40,744,000 14
40,744,000 14
40,744,000 14
40,744,000 14
40,744,000 70
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ
รวม 75
209,195,000
รวมทั้งสิ้น 15
41,839,000
15
41,839,000 15 41,839,000 15 41,839,000 15 41,839,000
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แบบ ผ.02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
สําหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดําริ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น
ม.4

รวม 1 โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ํา
ก่อสร้างฝายน้ําล้น ตาม 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 1,095,000 จํานวน
ฝายที่
ใช้ในการอุปโภค
แบบมข.2527 ขนาด
ก่อสร้าง
สันฝายสูง 2 เมตร
บริโภค และใช้ใน
(แห่ง)
การเกษตรอย่างทั่วถึง ผนังข้างสูง 3.50 เมตร
กว้าง 18 เมตร พร้อม
ขุดลอกคลองเหนือฝาย
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
-

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ช่วยแก้ปัญหา
กองช่าง
การขาดแคลน อบต.ด่านขุนทด
น้ําในการการ
อุปโภคบริโภค
และทํา
การเกษตร

-
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ที่

โครงการ

1

โครงการก่อสร้างคสล. แยก
ทางหลวงหมายเลข 201 ถึง
บ้านโคกรักษ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
- เพื่อยกระดับถนน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ระยะทาง
เมตร
ที่ก่อสร้าง
และผิวทางให้มี
ถนน (เมตร)
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
- เพื่อบรรเทาและ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
อบต.ด่านขุนทด
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2

โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตภายใน
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อ
คูณปริสุทฺโธ

- เพื่อยกระดับถนน
และผิวทางให้มี
ความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
- เพื่อบรรเทาและ
แก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้
เส้นทางสัญจร

3

ก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านจั่น ม.3
ตําบลด่านขุนทดเชื่อม
บ้านหลุง ตําบลสระจรเข้
อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
กว้าง 6 เมตร ยาวรวม 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 3,840,000 ระยะทาง
3,200 เมตร หรือมี
ที่ก่อสร้าง
พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า
ถนน (เมตร)
19,200 ตารางเมตร
พร้อมตีเส้นจราจร

ถนนลาดยาง กว้าง 5
เมตร ยาว 1,200 เมตร
พิกัดทางภูมิศาสตร์
เริ่ม E = 802308
N = 1683134
สิ้นสุด E = 804950
N = 1683564

1,800,000

1,800,000

1,800,000

1,800,000

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
อบต.ด่านขุนทด

1,800,000 ระยะทาง ประชาชนมี
กองช่าง
ที่ก่อสร้าง เส้นทาง
อบต.ด่านขุนทด
ถนน (เมตร) คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย
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4

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายคลองสวนหมาก
บ้านจั่น หมู่ 3
ตําบลด่านขุนทด
เชื่อมตําบลสระจรเข้
อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

5

โครงการก่อสร้างถนน คสล.
สายหัวนา บ้านจั่น ม.3
ตําบลด่านขุนทด เชื่อม
ตําบลสระจรเข้
อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 3,120,000 ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง
ยาว 1,500 เมตร หนา
0.15 เมตร
ถนน (เมตร)
พิกัดทางภูมิศาสตร์
เริ่ม E = 796909
N = 1680281
สิ้นสุด E = 797097
N = 1879502

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง
4 เมตร ยาว 1,200
เมตร หนา 0.15 เมตร

816,000

816,000

816,000

816,000

816,000

ความยาว
ของถนน
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ประชาชนมี
อบต.ด่านขุนทด
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนมี
กองช่าง
เส้นทาง
อบต.ด่านขุนทด
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
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6

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุก ม.6 สายนานายอุทัย
ไปร่วมบ้านกุดน้ําใส ตําบล
หนองบัวตะเกียด

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

7

โครงการก่อสร้างถนนหิน
คลุกสายใต้บึง บ้านถนนหัก
น้อย ม.6 - บ้านกุดน้ําใส
ตําบลหนองบัวตะเกียด

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ถนนหินคลุก กว้าง 5
1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ความยาว
เมตร ยาว 1,200 เมตร
ของถนน
(เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 5
เมตร ยาว 2.50
กิโลเมตร

2,600,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ความยาว
ของถนน
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
อบต.ด่านขุนทด

ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
อบต.ด่านขุนทด
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8

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
เส้นบ้านตาหลวง บ้านใหม่
ไชยณรงค์ ม.10 เชื่อมตําบล
ตะเคียน

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

9

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านตาเทพ บ้านใหม่
ไชยณรงค์ ม.10 เชื่อมต่อ
ตําบลสระจรเข้

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ความยาว
5 เมตร ยาว 1,000
ของถนน
เมตร
(เมตร)

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 2,600,000
5 เมตร ยาว 1,000
เมตร

2,600,000

2,600,000

2,600,000

2,600,000

ความยาว
ของถนน
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง
อบต.ด่านขุนทด

ประชาชนมี
กองช่าง
เส้นทาง
อบต.ด่านขุนทด
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย
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10

โครงการก่อสร้างสะพาน
ม.4 บ้านโคกรักษ์
ตําบลด่านขุนทด
อําเภอด่านขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา

11

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายบ้านใหม่ไทยเจริญ ม.13
เชื่อมบ้านดอนตาหนินใหญ่
ตําบลสระจรเข้

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
กองช่าง
ก่อสร้างสะพาน กว้าง 420,000
420,000
420,000
420,000
420,000 ความยาว การระบายน้ํา
- เพื่อให้การระบาย
อบต.ด่านขุนทด
น้ําเป็นไปด้วยความ
6 เมตร ยาว 12 เมตร
ของสะพาน เป็นไปด้วย
(เมตร) ความสะดวก
สะดวกลดปัญหาน้ํา
และประชาชน
ท่วม น้ําขัง และ
ได้รับความ
ป้องกันการเกิด
สะดวกในการ
อุบัติเหตุในการสัญจร
คมนาคม

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

ก่อสร้างถนนคสล. ช่วง 11,440,000 11,440,000 11,440,000 11,440,000 11,440,000 ความยาว
ที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว
ของถนน
2,000 เมตร ช่วงที่ 2
(เมตร)
กว้าง 6 เมตร ยาว
2,000 เมตร

ประชาชนมี
กองช่าง
เส้นทาง
อบต.ด่านขุนทด
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย
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12

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านถนนหัก
น้อยพัฒนา ม.15 ถึง ม.8
บ้านบุ่งระกํา ต.หนองบัว
ละคร

-เพื่อให้ประชาชนใน
เขตพื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงได้ใช้เป็น
เส้นทางในการขน
ถ่ายผลผลิตทางการ
เกษตร
-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

13

โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแบบ
แอสฟัลท์ติก สายด่านขุนทด
- หนองแวง เชื่อมเทศบาล
ตําบลด่านขุนทด อําเภอ
ด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

งบประมาณและที่ผ่านมา

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ก่อสร้างถนนลาดยาง
3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ความยาว
กว้าง 6 เมตร ยาว
ของถนน
2,000 เมตร
(เมตร)

ถนนลาดยางผิวจราจร 1,851,000
แบบแอสฟัลท์ติก กว้าง
9 เมตร ยาว 450 เมตร
หนา 0.50 เมตร

1,851,000

1,851,000

1,851,000

1,851,000

ความยาว
ของถนน
(เมตร)

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ประชาชนมี
อบต.ด่านขุนทด
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

ประชาชนมี
กองช่าง
เส้นทาง
อบต.ด่านขุนทด
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

282

ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

14

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข
ม.5 ตําบลด่านขุนทด
เชื่อมต่อเทศบาลตําบลด่าน
ขุนทด

-เพื่อให้เป็นเส้นทาง
สายหลักในการ
ติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

รวม 14 โครงการ

-

เป้าหมาย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) (KPI)
ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 2,357,000 2,357,000 2,357,000 2,357,000 2,357,000 ความยาว
ยาว 850 เมตร หนา
ของถนน
(เมตร)
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า
4,250 ตารางเมตร
ไหล่ทางตามสภาพ

-

40,744,000 40,744,000 40,744,000 40,744,000 40,744,000
14

14

14

14

-

ผลที่คาดว่าจะ
หน่วยงาน
ได้รับ
รับผิดชอบหลัก
กองช่าง
ประชาชนมี
อบต.ด่านขุนทด
เส้นทาง
คมนาคมเชื่อม
ระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล
ที่สะดวกและ
ปลอดภัย

-

-

14
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แบบ ผ.01
(สรุป ผ.02/2)

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ปี 2566
ยุทธศาสตร์

ปี 2567

จํานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)

ปี 2568

ปี 2570

ปี 2569

รวม 5 ปี

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ
โครงการ
(บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ
(บาท)

งบประมาณ
(บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
1.1 แผนงานสาธารณสุข
รวม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
รวม
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
3.2 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

5

12,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

1

2,500,000

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12,500,000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9
2
รวม

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

11
1
4
5
17

1,370,000
332,000
1,702,000
400,000
221,000
621,000
4,823,000

9
2
11
1
4
5
17

1,570,000
332,000
1,902,000
400,000
221,000
621,000
5,023,000

12
1
13
1
4
5
19

1,670,000
300,000
1,970,000
221,000
221,000
4,691,000

11
1
12
1
4
5
18

1,170,000
300,000
1,470,000
221,000
221,000
4,191,000

13
1
14

1,300,000
300,000
1,600,000

54
7

7,080,000
1,564,000

61

8,644,000

1
4

221,000

5

800,000

20

1,105,000

5
20

221,000
4,321,000

25
91

1,905,000
23,049,000
284

แบบ ผ.03

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

1

แผนงานสาธารณสุข

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

2

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

3

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

4

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย
ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 6,000 ซี
ซี หรือกําลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่
ต่ํากว่า 170 กิโลวัตต์
จัดซื้อกล้องวงจรปิดสํานักงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก
2,500,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000
2,500,000 กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

สํานักปลัด

คอมพิวเตอร์หรือ จัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในตําบล
อิเล็กทรอนิกส์
ด่านขุนทด

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

สํานักปลัด

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.2 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
20 จุด

-

500,000

500,000

-

-

สํานักงลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.4 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด
ประเภท

2566(บาท)
-

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท)
100,000
100,000

2570(บาท)
100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักงลัด

5

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

6

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.5 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักงลัด

7

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.6 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

8

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.7 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

9

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.8 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

10

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.9 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

-

-

100,000

100,000

100,000

สํานักปลัด

11

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

100,000

-

-

-

-

สํานักปลัด

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.11
จํานวน 5 จุด
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ที่

แผนงาน

หมวด

เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.3 บริเวณ
อิเล็กทรอนิกส์
ทางแยก
ประเภท

12

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

13

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

14

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.5 จํานวน
อิเล็กทรอนิกส์
5 จุด

15

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

16

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

17

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

18

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ม.10
จํานวน 5 จุด

2566(บาท)
200,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท)
-

2570(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

200,000

-

-

-

-

สํานักปลัด

300,000

-

-

-

-

สํานักปลัด

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.6

-

200,000

-

-

-

สํานักปลัด

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.7 จํานวน 16 จุด

-

200,000

-

-

-

สํานักปลัด

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.11

-

100,000

-

-

-

สํานักปลัด

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.12

-

-

-

-

30,000

สํานักปลัด
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19

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.15

20

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน ม.17 จํานวน 2 จุด

21

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

วัสดุ

วัสดุจราจร

ป้ายจราจรภายในหมู่บ้าน ภายใน
ตําบลด่านขุนทด

22

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าวัสดุ

วัสดุจราจร

ติดตั้งกระจกโค้ง บริเวณจุดเสี่ยง
ซอยบ้านปลัดประสงค์ พยัคฆเริง
เดช ม.2 จํานวน 5 ชุด

20,000

20,000

20,000

20,000

20,000

สํานักปลัด

23

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์กีฬา

จัดซื้อเครื่องออกกําลังหมู่ที่ 1 - 17

300,000

300,000

300,000

300,000

300,000

กองการศึกษาฯ

ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

2566(บาท)
-

100,000

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท)
-

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

100,000

2570(บาท)
100,000

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สํานักปลัด

100,000

สํานักปลัด

100,000

สํานักปลัด
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ที่

แผนงาน

หมวด

ประเภท

24

แผนงานการศาสนา
และวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว

25

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง

26

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

27

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

28

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

เป้าเหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
โต๊ะอาหาร พร้อมเก้าอี้ สําหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4
ชุด

เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์
และอุปกรณ์ครบชุด จํานวน 1
ลํา

งบประมาณและที่ผ่านมา
2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท)
32,000
32,000
-

2570(บาท)
-

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
กองการศึกษาฯ

400,000

400,000

-

-

-

สํานักปลัด

ลําโพงปากฮอน จํานวน 20 ตัว

36,000

36,000

36,000

36,000

36,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

เครื่องขยายเสียง ขนาด 550
วัตต์ จํานวน 5 เครื่อง

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

กองช่าง

ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ

ลําโพงดรอปวายด์ จํานวน 10 ตัว

75,000

75,000

75,000

75,000

75,000

กองช่าง
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ที่
29

แผนงาน

หมวด

แผนงานเคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์

รวม 29 โครงการ

-

ประเภท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ
-

เป้าเหมาย
งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
2566(บาท) 2567(บาท) 2568(บาท) 2569(บาท) 2570(บาท) รับผิดชอบหลัก
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง และขยาย
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
กองช่าง
จุดลําโพงหอกระจายข่าว ภายใน
ตําบล
-

2,323,000

2,523,000

2,191,000

1,691,000

1,821,000

-

290

ส่วนที่ ๔

๒๙๑

ส่วนที่ ๔
การติดตามและประเมินผล
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แ ก้ไขเพิ่ม เติม ถึ ง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. ๒561 หมวด 6 ข้ อ 28 และ ข้อ 29 การติด ตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
ท้องถิ่นนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลร่วมกับคณะทํางานติดตามและประเมินผล ดําเนินการศึกษา
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนํามาเป็นแนวทาง ในการดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด การศึกษาดังกล่าวได้ดําเนินการตาม
แนวทาง คือ แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
๒561 หมวด 6 ข้อ 28 และ ข้อ 29 เป็นแบบที่กําหนดให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
แนวทางการพิจ ารณาการติดตามและประเมิน ผลยุท ธศาสตร์เพื่อ ความสอดคล้อ งแผนพัฒ นาท้อ งถิ่น
ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน
๑.๒ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน
๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖0 คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน
(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน
(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน
(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน
(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน
(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน
(๘) แผนงาน ๕ คะแนน
(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒๙๒
๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
๒.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงประมาณ ๑๐ คะแนน
๒.๓ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๒.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
2.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย
(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
(๒) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูก่ ารตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน
(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน
(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน
(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จงั หวัด ๕ คะแนน
(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ ๕ คะแนน
(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน
(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธกี ารงบประมาณ ๕ คะแนน
(๑๑) มีการกําหนดตัวชี้วัด(KPI)และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕คะแนน
(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒ นาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริห ารท้อ งถิ่น เพื่อ ให้ผู้บ ริหารท้องถิ่นเสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อ มทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณมีดังนี้
แบบที่ ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๒๙๓

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสู่อนาคต
๑. เกิดการพัฒนาทีล่ ่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน สลับสับซ้อน
๒. โครงการต่างๆในแต่ละปีที่เสนอมามีมาก ไม่สามารถดําเนินการได้ทั้งหมดเนือ่ งจากงบประมาณไม่
เพียงพอ
๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา
๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
๒. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์ ด้านการคลัง ในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ทีจ่ ะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓. โครงสร้างพื้นฐานหากโครงการไหนที่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมี
งบประมาณไม่เพียงพอ ก็จะดําเนินการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับ ภารกิจ
แต่ละด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึง่ จะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และการโอนตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่

ส่วนที่ ๔

