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ส่วนที่  1 

บทนํา 
 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/
โครงการพัฒนาท่ีจัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซ่ึงมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า
ครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิด
ท่ีว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่ง   จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะต้องนํามา
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซ่ึงจะมี
ผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ 
 นอกจากนี้  แผนสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  โดยนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีท่ีจะทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  ไปจัดทํางบประมาณ   เพ่ือให้กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความถูกต้อง รอบคอบ  
ครบถ้วน  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
3. เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น 
4. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันท้ังในระดับ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 
1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  มี  7  ขั้นตอนดังนี้ 
ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
  คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีต่อคณะผู้บริหาร  โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและกําหนดปฏิทินงานไว้
อย่างชัดเจน  และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  หน่วยงานภายใน  ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง  และประชาคมหมู่บ้าน 
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ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จะสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประชาคมหมู่บ้านและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีคร้ังแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีสมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

สําหรับปีต่อไป  ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้ 
 
ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลท่ีจําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี      
เพ่ือนํามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  โดยจะต้อง
เก็บข้อมูลท้ังข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอก  เพ่ือสามารถนํามาวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรคโดยใช้เทคนิค  SWOT   

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  4  กิจกรรมหลัก คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 

ข้ันตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี    
โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

ข้ันตอนที่  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  พิจารณา

คัดเลือกโครงการท่ีสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ ในด้าน
เป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเน้น
การศึกษารายละเอียดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถนําไป
จัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้ต่อไป 
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ข้ันตอนที่  6  การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดทําร่าง

แผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครง  ประกอบด้วย  5  ส่วนดังนี้ 
ส่วนท่ี  1  บทนํา 
ส่วนท่ี  2  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 
ส่วนท่ี  3  ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลในปีท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี  4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
ส่วนท่ี  5  บัญชีโครงการพัฒนา   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดประชุมเวที

ประชาคมซ่ึงประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาคมหมู่บ้าน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นําร่าง
แผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา 
 
ข้ันตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการ
พิจารณาให้ผู้บริหาร เสนอคณะกรรมการประสานแผนองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

ผู้บริหาร นําร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  เสนอขอรับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 

เ ม่ื อสภาองค์ ก า รบ ริหาร ส่ วนตํ าบล พิจ า รณาอนุ มั ติ แ ผน พัฒนาสาม ปีแ ล้ ว                 
สภาองค์การบริหารส่วนตําบล จะส่งให้ผู้บริหาร   ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ัง
แจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด  คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังประกาศให้
ประชาชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณา
อย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและ
ส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบล  นํามาตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือเกิดประโยชน์
อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 



 

 

ส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สําคัญ 

ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

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

 ให้องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีเขตตามเขตตําบล ตามกฎหมายลักษณะการ
ปกครองท้องท่ี ยกเว้นส่วนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลท่ีมีอยู่ในตําบลนั้น กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับ
แนวเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลใด ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหาร ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นท่ีเก่ียวข้องร่วมกันวินิจฉัย 
 
2.2 สภาพภูมิศาสตร์ 
 1) ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ตั้งอยู่บนท่ีราบสูงโคราช อยู่ห่างจากจังหวัด
นครราชสีมาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทาง 69 กิโลเมตร ตามถนนสายนครราชสีมา– ขามทะเลสอ 
– ด่านขุนทด และห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 257 กิโลเมตร 

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

2) เนื้อที่ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 63.31 ตารางกิโลเมตร 
 
 

3) ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มีพ้ืนท่ีติดต่อกับ 6 ตําบล ได้แก่ ตําบลบ้านเก่า  

ตําบลพันชนะ    ตําบลหนองบัวตะเกียด  ตําบลหนองบัวละคร  ตําบลสระจรเข้  ตําบลตะเคียน   สภาพ
พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเป็นท่ีราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่อุ้มน้ําเก็บความช้ืนได้น้อย มีความอุดม
สมบูรณ์ต่ํา 
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4) เขตการปกครองและการปกครอง 
 การปกครองขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด แบ่งเขตการปกครองท้ังหมดออกเป็น     
17 หมู่บ้าน  

ประชาชนเล่ือมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     
โดยแต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ละ 2 คน และสมาชิกอบต.ท่ีได้รับเลือกตั้งมา
จากประชาชนหมู่บ้านละ 2 คน ซ่ึงมาช่วยในการพัฒนาท้องถิ่น  

 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน จํานวนครัวเรือน ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 1 บ้านหาญ  มี   115    ครัวเรือน นายอรุณ เหิมขุนทด 
หมู่ที่ 2 บ้านหัวบึง มี 455 ครัวเรือน นางวาสนา  ภูมิโคกรักษ ์
หมู่ที่ 3 บ้านจั่น  มี 317   ครัวเรือน นางบุญประคอง  ปานขุนทด 
หมู่ที่ 4 บ้านโคกรักษ์ มี 498  ครัวเรือน นายเท่ียง  ภูมิโคกรักษ ์
หมู่ที่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข มี 456  ครัวเรือน นายรุ่ง  เฟียดขุนทด 
หมู่ที่ 6 บ้านถนนหักน้อย มี 379 ครัวเรือน นายไพบูรณ์ หาดขุนทด 
หมู่ที่ 7 บ้านดอนกลอย  มี 129 ครัวเรือน นายสมคดิ  ชอบสะอาด 
หมู่ที่ 8 บ้านด่านขุนทด  มี 7  ครัวเรือน นายใกล้รุ่ง  แต่งสันเทียะ 
หมู่ที่ 9 บ้านเมืองหาญ  มี 15 ครัวเรือน นายทวัฒชัย  ดีขุนทด 
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ มี 85 ครัวเรือน นางสมมุ่ง  สามขุนทด 
หมู่ที่ 11 บ้านหนองโสน  มี 104  ครัวเรือน นายประวิทย์  เชษฐ์ขุนทด 
หมู่ที่ 12 บ้านโคกพัฒนา มี 100 ครัวเรือน นายทับทิม  เอ่ียมคงบุญมี 
หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ไทยเจริญ มี 151  ครัวเรือน นายบุญธรรม  เหิบขุนทด 
หมู่ที่ 14 บ้านโพธิ์ทองพัฒนา มี 190 ครัวเรือน นางสุพร  พิทักษ์สกุลถาวร 
หมู่ที่ 15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา มี 162 ครัวเรือน นายแถว  แก่นจันทึก 
หมู่ที่ 16 บ้านจั่นสันติสุข  มี 216  ครัวเรือน นายแฉล้ม  คอกขุนทด 
หมู่ที่ 17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  มี 102 ครัวเรือน นายไพฑูรย์  ภูมิโคกรักษ ์

-   หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดเต็มท้ังหมู่บ้าน 
จํานวน  7  หมู่บ้าน ได้แก่    หมู่ท่ี 3,4,6,7,10,15,16 
- หมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดบางส่วน    
    จํานวน  10  หมู่บ้าน ได้แก่   หมู่ท่ี 1,2,5,8,9,11,12,13,14,17 

5) ท้องถิ่นอื่นในตําบล 
จํานวนเทศบาลตําบล  1  แห่ง  ได้แก่ เทศบาลตําบลด่านขุนทด 
 

6) ประชากร 
มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนท้ังส้ิน  3,481 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 9,116 คน 

แยกเป็นชาย  4,409  คน  หญิง  4,707  คน    จําแนกรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

หมู่ที่ ช่ือหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวนรวม 

(คน) เพศชาย เพศหญิง 
1 บ้านหาญ  75 79 154 
2 บ้านหัวบึง 276 303 579 
3 บ้านจ่ัน  544 545 1,089 
4 บ้านโคกรักษ์  706 760 1,466 
5 บ้านใหม่เจริญสุข 552 630 1,182 
6 บ้านถนนหักน้อย 463 490 953 
7 บ้านดอนกลอย  243 277 520 
8 บ้านด่านขุนทด 10 6 16 
9 บ้านเมืองหาญ  43 18 61 
10 บ้านใหม่ไชยณรงค์ 128 120 248 
11 บ้านหนองโสน  132 137 269 
12 บ้านโคกพัฒนา  110 119 229 
13 บ้านใหม่ไทยเจริญ 184 186 370 
14 บ้านโพธ์ิทองพัฒนา 185 206 391 
15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา  304 325 629 
16 บ้านจ่ันสันติสุข  356 366 722 
17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา  98 140 238 

รวม 4,409 4,707 9,116 

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน  2557 

 

 

ปี 2553 2554 2555 2556 2557 

ชาย 4,467 4,396 4,354 4,417 4,409 

หญิง 4,726 4,623 4,636 4,686 4,707 

รวม 9,191 9,019 8,990 9,103 9,116 
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2.3 สภาพเศรษฐกิจ 

      1) รายงานสภาวะการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด (รายรับ) 

รายรับ รายรับจริง 
2555 

รายรับจริง 
2556 

ผลต่าง 
(%) 

รายได้จัดเก็บเอง    

หมวดภาษีอากร 668,507.88 646,542.16 -3.29 

หมวดค่าธรรมเนียม คา่ปรับ ใบอนญุาต 107,199 377,073 251.75 

หมวดรายได้จากทรัพยสิ์น 215,566.71 400,068.21 85.59 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 44,672 464,190 939.11 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,035,945.59 1,887,873.37 82.24 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.    

หมวดภาษีจัดสรร 16,614,084.83 18,669,753.91   12.37 

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 16,614,084.83 18,669,753.91   12.37 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.    

หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 11,336,698 11,238,183   - 0.87 

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 11,336,698 11,238,183 - 0.87 

รวม 28,986,728.42 31,795,810.28 9.69 
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        2) รายงานสภาวะการคลังองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด (รายจ่าย) 

รายจ่าย รายจ่ายจริง  
2555 

รายจ่ายจริง 
2556 

ผลต่าง 
(%) 

รายจ่ายจากงบประมาณ    

งบกลาง 1,108,921 962,271.20 -13.22 
งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน  ค่าจ้างประจําและค่าจ้าง
ชั่วคราว) 8,951,816 6,331,491 -29.27 

งบดําเนินการ (หมวดคา่ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ
หมวดค่าสาธารณูปโภค 

6,189,113.27 10,379,031.80 67.70 

งบลงทุน (หมวดค่าครภัุณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 2,817,979.62 4,150,302 47.28 

งบรายจ่ายอ่ืน (หมวดรายจ่ายอ่ืน) 20,000 20,000 0 

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 1,356,400 2,039,545.51 50.36 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 20,444,229.89 23,882,641.51   -16.82 

 
 3) อาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การทําไร่ ทํานา มีบางส่วนท่ี
ประกอบอาชีพรับจ้าง   โดยจะไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมท้ังในเขตอําเภอด่านขุนทด และเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

 4) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 
  - ธนาคาร    จํานวน     -  แห่ง 
  - รีสอร์ท    จํานวน     15  แห่ง 
  - ป้ัมน้ํามันและก๊าซ   จํานวน     4 แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรม   จํานวน     3 แห่ง 
  - โรงสี     จํานวน     7 แห่ง 
  - โรงฆ่าสัตว์    จํานวน     - แห่ง 
 
2.4 สภาพสังคม 
 1) การศึกษา 
  - โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน     5 แห่ง 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา   จํานวน     1 แห่ง 
  - โรงเรียน / สถาบันช้ันสูง   จํานวน     - แห่ง 
  - ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน    จํานวน     17  แห่ง 
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ตารางแสดงสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา และจํานวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2557 

สถานศึกษา 
ครู อาจารย์  บุคลากร
ทางการศึกษา (คน) 

นักเรียน 
(คน) 

วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 55 1,741 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

30 2,642 

โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 104 2,012 
โรงเรียนคมพิสิฐวิทยาคม 21 450 
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 20 169 
โรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์ (รัฐประชาสรรค์) 24 221 
โรงเรียนวัดถนนหักน้อยดอนกลอย 14 193 

รวม 268 7,428 
 

      ตารางระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ระดับการศึกษา 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
อนุบาล 320 
ประถมศึกษา 845 
มัธยมศึกษาตอนต้น 1,527 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,995 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 1,194 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 547 

รวม 7,428 

 2) สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด / สํานักสงฆ์    จํานวน     6 แห่ง 
  - มัสยิด     จํานวน     - แห่ง 
  - ศาลเจ้า    จํานวน     - แห่ง 
  - โบสถ ์     จํานวน     - แห่ง 
 
 3) สาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด              จํานวน     - แห่ง 
  - ศูนย์สุขภาพชุมชน   จํานวน     - แห่ง 
  - สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน     - แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จํานวน     - แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ 100 
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4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - สถานีตํารวจ    จํานวน     - แห่ง 
  - สถานีดับเพลิง    จํานวน     - แห่ง 
 
2.5 การบริการพ้ืนฐาน 
 1) การคมนาคม 
  อบต.ด่านขุนทด มีการคมนาคมทางบกประเภทเดียว คือ 
  -   ถนนทางหลวงแผ่นดิน ลาดยาง 1 สาย  ได้แก่ ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ 
 -   ถนนทางหลวงจังหวัด  2  สาย ได้แก่  ถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง     และ

ถนนสายด่านขุนทด - บําเหน็จณรงค์ 
-   ถนน รพช. ได้แก่  ถนนสายถนนหักน้อย - ประคํา 
-   ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 
-   ถนนลูกรังติดต่อกัน เช่ือมระหว่างหมู่บ้าน 

 การคมนาคม มีรถยนต์โดยสารแล่นผ่านหลายสาย ได้แก่ สายเลย - กรุงเทพฯ, ชัยภูมิ- กรุงเทพฯ
, หนองบัวลําภู - กรุงเทพฯ   นอกจากนี้ยังมีรถประจําทางว่ิงระหว่าง ด่านขุนทด – นครราชสีมา 

 2) การโทรคมนาคม 
  - ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง 
  - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ  - แห่ง   

3) การไฟฟ้า 
  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกหลังคา
และขาดไฟฟ้าสาธารณะบางส่วน 

 4) แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  - ลําน้ํา, ลําห้วย    4 สาย 
  - บึง, หนองและอ่ืนๆ   8 แห่ง 

 5)  แหล่งน้ําที่สร้างข้ึน 
  - ฝาย     2 แห่ง 
  - บ่อน้ําตื้น              -  แห่ง 
  - บ่อโยก      - แห่ง  
  - สระน้ํา     6 แห่ง 
2.6 ข้อมูลอื่นๆ 

 1) ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
 - ป่าไม้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มีจํานวน 4 แห่ง เป็นป่าไม้ชุมชน 
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 2) มวลชนจัดตั้ง 
  - ลูกเสือชาวบ้าน     1 รุ่น  
  - อาสาสมัคร ปปส.   17 หมู่บ้าน 
  - ผู้ประสานพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติด 17 หมู่บ้าน 
  - สมาชิกโครงการ To Be Number One   17 หมู่บ้าน 
  - อสม.     17 หมู่บ้าน 

2.7 ศักยภาพในตําบล 
       ก. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
 1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
    - กลุ่มอาชีพ    3 กลุ่ม 
    - กลุ่มออมทรัพย์   6 กลุ่ม 
    - กลุ่มอ่ืนๆ    - กลุ่ม 
 
 2) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล) 

ตําบลด่านขุนทดมีศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาดังนี้ 
 (1) การคมนาคมมีเส้นทางติดต่อกันได้หลายอําเภอ ซ่ึงตําบลด่านขุนทดเป็นศูนย์รวม  

การเดินทางก่อนจะแยกเส้นทางไปอําเภอต่างๆ 
  (2)    ผลผลิตทางด้านการเกษตรตําบลด่านขุนทดประกอบอาชีพทางเกษตรดังนี้ 
     - ปลูกข้าว ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 
     - ปลูกมันสําปะหลัง ในหมู่ท่ี  3,4,5,6,7,10 
     - ปลูกข้าวโพด ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7,10 
     - ปลูกพริก ในหมู่ท่ี 3,4,5,6,7 

  (3)  อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในเขตตําบลด่านขุนทด 3 แห่ง คือ บริษัท  
วาวาแพค ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตกระสอบ โรงงานสุราชุมชน  และบริษัทเอส ที พลัส
ทอยส์ ประกอบกิจการเก่ียวกับผลิตตุ๊กตา 
  (4)  แหล่งท่องเท่ียวตําบลด่านขุนทดมีแหล่งน้ําสามารถพัฒนาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและ
พักผ่อนหย่อนใจได้ 

 
       ข. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 1) คณะผู้บริหาร    มีรายนามดังนี้ 

1. นายวาเรนทร์   ประภาสุชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายอนันต์  พูนสวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
3. นายชาญชัย  เพียงขุนทด รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
4. นายวินัย  เกียรติศรีสิริ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
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 2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล    มีรายนามดังนี้ 
1. นายตรียชัย  ด่านสุนทรวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นายประเสริม  คอกขุนทด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
3. นางบังอร    เลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
4. นางหทัยรัตน์   ผกามาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
5. นางอนุสรินทร์   เติมลาภ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
6. นายพยุง    นาคนา    สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
7. นายทวี  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
8. นางอุสา  ทูขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 
9. นายพนิจ    เขียวหวาน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
10. นางยุพิน  กลขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 
11. ร.ต.ไพฑูรย์  ตั้งชูวงษ์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
12. นายแสง  คําขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 
13. นายเอ้ียง  โสภกุล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
14. นายสมาน  โสขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 
15. นายสมนึก    ทองคล่ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
16. นายสหรัฐ  แต่งสันเทียะ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 
17. นายสุรพล  หุยขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
18. นายบุญมี  มุ่งชมกลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
19. นายประกอบ   สามขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
20. นายสมบูรณ์  ทีดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 
21. นางกรองทอง   เชษฐ์ขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
22. นายยิ่งศักดิ์  คูณขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11 
23. นางกรสุภา  พูนมะลัง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
24. นายพันธ์พยัคฆ์ วงษ์พระจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12 
25. นายสําเภา  หาดขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
26. นายอํานาจ  หงษ์กลาง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13 
27. นายเอกชัย  พวงขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
28. นายปกาศิต  จันทรทีประ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14 
29. นายฉอ้อน  เตือนขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15  
30. นายเชิด  สายจันทร์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15 
31. นายศิริชัย  หิบขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 
32. นายสันติ  คางขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16 
33. นายเสน่ห์      ทองคล่ี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17  
34. นายอรรถพล  โสมสุข  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17 
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 3) จํานวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างส่วนตําบล   มีจํานวนท้ังส้ิน  41 คน      
โดยแบ่งส่วนราชการ ดังนี้  
 สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน   13    คน 

1. นายเมืองแมน ศิษย์สุวรรณ ตําแหน่ง   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. นางสาววรันต์ภรณ์ วิทยารัตน์ ตําแหน่ง   หัวหน้าสํานักงานปลัด 
3. นางปราณี  เฉลิมชาติ ตําแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. นายธงชัย  รักขิตกุล  ตําแหน่ง   นิติกร 
5. นางสาวศศิธร พรหมรังสิต ตําแหน่ง   บุคลากร 
6.   นางเยาวมาลย์        ภูมิโคกรักษ์ ตําแหน่ง    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.   นายเอกศักดิ์ กลขุนทด  ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8.   นางสาวปาณิสรา    เกียรติ์ศรีสิริ ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 
9.   นายพงษ์สันต์ กองขุนทด ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
10. นายสุชาติ  เกียรติ์ศรีสิริ ตําแหน่ง   นักการภารโรง 
11. นางสาววรรณพร ปีระจิตร  ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
12. นางสาวขัตติยา      ภูมิโคกรักษ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเกษตร 
13. นายวัชรศักดิ์ ศิริกุล  ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 
14. นายดอกรัก  คินขุนทด ตําแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์ 

ส่วนโยธา จํานวน    6    คน 
1. นายพีรวุธ    วงศ์สาโรจน์ ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองช่าง  
2. นายสมภพ       เกตุขุนทด        ตําแหน่ง   นายช่างโยธา 
3. นางสาวอรุณ             คุขุนทด           ตําแหน่ง   เจ้าพนักงานธุรการ 
4. นายพงษ์ศักดิ์  เดชพันธ์ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างโยธา 
5. นายพลวัฒน์   เดียขุนทด ตําแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
6. นายพรโชค  คอกขุนทด ตําแหน่ง   คนงานท่ัวไป 

 ส่วนการคลัง จํานวน    6    คน 
1. นางธันยพัต  ธัญธนัชพรกุล ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการกองคลัง 
2. นางพิมพ์พัชร  ย่านกลาง ตําแหน่ง   นักวิชาการพัสดุ 
3. นางศิริพร  ทองคล่ี ตําแหน่ง   นักวิชาการคลัง 
4. นางจุฑารัตน์   สิริภูริภากร ตําแหน่ง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
5. นายเฉลิมพล             แก่นจันทร์ ตําแหน่ง   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
6. นางสาวสุกัญญา นาคนา ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 

 ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน   8   คน 
1. นายสุนัน       บํารุง ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนการศึกษา 
2. นางสาววรรณกร   ภู่ประดิษฐ์ ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
3. นางมณฑิรา เมียขุนทด ตําแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางปาริชาติ ขวัญเผือก ตําแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
5. นางสาวถลัชนันท์ ภูมิโคกรักษ์ ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
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6. นางสาวเพลินพิชฌา ภควัฒน์โภคิน ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวอําพร โมงขุนทด ตําแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
8. นางสาวสุภาพร คุดขุนทด ตําแหน่ง  ผู้ดูและเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 
ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม    จํานวน 3  คน 
1. นางปิยนันท์  ป่ินบรรเทา ตําแหน่ง   หัวหน้าส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
2. นางภณิดา ธาราพงษ์ ตําแหน่ง   นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
3. นางสาวพัชรี เกียรติ์ศรีสิริ ตําแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

         ส่วนสวัสดิการสังคม    จํานวน  3   คน 
1. นางชญาภา    มาตรังศรี ตําแหน่ง    หัวหน้าส่วนสวัสดกิารสังคม 
2. นางทัศวรรณ อินโพธ์ิ ตําแหน่ง    นักพัฒนาชุมชน 
3. นางสาวสุภาวด ี ครุฑขุนทด ตําแหน่ง    คนงานท่ัวไป 

 

 งานตรวจสอบภายใน    จํานวน    1    คน 
1.  นางอุตสาห์ แจ่มจํารัสแสง ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 

 
 4) ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา  จํานวน       -        คน 
  มัธยมศึกษา  จํานวน       2        คน  
  อาชีวศึกษา   จํานวน       6        คน 
  ปริญญาตรี  จํานวน      23       คน  
  สูงกว่าปริญญาตรี จํานวน      10       คน 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารสว่นตําบลด่านขุนทด ในปีท่ีผ่านมา 
 

 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาในปี 2556 ท่ีผ่านมาว่าองค์การบริหารส่วนตําบล
ด่านขุนทด  ได้นําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 

 องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  การประเมินผลการนําแผนประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
และการประเมินประสิทธิผล  ของแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ  โดยจําแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโดยนําเสนอดังนี้ 

 การประเมินผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ปี 2556 ท่ีผ่านมา  เป็นการ
ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาในรอบปีท่ีผ่านมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังนี้ 

3.1 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดังนี้ 
 เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีอยู่ในแผนพัฒนาประจําปีกับคิดเป็น
ร้อยละและงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2556   ที่ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร ์
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 
จํานวน

งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

1.  การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 24 2 8.33 13,027,000 136,860 1.05 
2. การพัฒนาด้านการศึกษา 9 9 100 2,843,600 2,864,852.25 100 
3.  ด้านการพัฒนาการเกษตร 5  - - 350,000  -  - 
4.  ด้านการพัฒนาสังคม 16 6 31.25 1,250,000 10,101,256 100 
5. ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 5 4 80 475,000 379,000 80 
6. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 134 116 86.57 67,996,000 20,003,150.51 29.42 
7. ด้านการพัฒนาการการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมฯ 6 4 66.67 2,630,000 1,007,881 38.32 
8. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 31 11 35.48 26,396,000 1,465,720.55 5.55 
9. ด้านการรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 4 3 75 1,270,000 26,545 2.09 
10. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 3 27.27 840,000 169,950 20.23 

รวม 245 158 64.08 117,077,600 36,155,215.31 30.88 

(ดําเนินการ x 100 /ในแผน) 
3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ 

     องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
ประจําปี พ.ศ. 2556 ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว้
มากน้อยเพียงใด โดยนําเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย

อย่างเป็นระบบ  
2) เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตรตลอดปี  
3) เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การสานต่อแนวทางพระราชดําริ  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และการเกษตร
ตลอดปี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้จัดทําแผนพัฒนาด้านการ
สานต่อแนวทางพระราชดําริ จํานวน 24 โครงการ ดําเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33         
ของโครงการท้ังหมด 

 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

          มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  

          2)  เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   การเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ 
 3)  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการศึกษา  มีการ
ส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการศึกษาและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการศึกษา โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการศึกษา จํานวน     
9 โครงการ   ดําเนินการได้  9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการท้ังหมด 

 
3.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
 มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสนับสนุนการทําเกษตรทางเลือกพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   

2) เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มี
คุณภาพ 

3) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพ่ิมรายได้ 

สรุปผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านเกษตรกรรมได้มีการดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาด้านการเกษตร  จํานวน 5  โครงการ   ดําเนินการได้  - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
โครงการท้ังหมด    
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืน  
2) เ พ่ือส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

3) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 

4) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
5) เพ่ือดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ  เ พ่ือป้องกันและให้มีการ

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 
สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการพัฒนา

สังคม  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคม
และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม 
จํานวน 16  โครงการ   ดําเนินการได้  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 31.25 ของโครงการท้ังหมด 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและ

ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง 

3) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการพัฒนา

สาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมีสุขภาพ
อนามัยท่ีดี   ได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการ
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข จํานวน 5  โครงการ   ดําเนินการได้  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80 ของโครงการ
ท้ังหมด 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 มีวัตถุประสงค์ 

          1)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน   ให้สอด
ข้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิตอย่างพอเพียง 

2) เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน 

3) เพ่ือประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการก่อสร้าง 
ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

4) เพ่ือประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

สรุปผลการพัฒนา    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน    ได้ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไขสภาพถนน         
ท่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน พร้อมท้ังมีการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพ่ิมเติม ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 134 โครงการ  ดําเนินการได้  116  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
86.57 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจํากัด 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

มีวัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น  
 2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  
 3) เพ่ือจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้างทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

 สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน พร้อมมีการจัดการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาทักษะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา จํานวน 6 โครงการ  ดําเนินการได้  
4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้
ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2)   เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการประชาชนให้ 

สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
              3)  เพ่ือสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน            
              4)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ        

ของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนโดยได้ดําเนินการ
จัดทําแผนรองรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  จํานวน 31 โครงการ   ดําเนินการได้  
11  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 35.48 ของโครงการท้ังหมด  สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผน
ได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย  โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนตํารวจบ้าน / อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 
2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจราจร

ทางบก  /ทางน้ําเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3)   เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ       

เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการจัดฝึกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  เพ่ือทบทวน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี จะมีการจัดตั้งจุดให้บริการ
ประชาชน คอยให้ความช่วยเหลือ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ จํานวน  4  โครงการ  ดําเนินการได้  3  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 75  ของโครงการท้ังหมด   
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 มีวัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยส่งเสริมการจัด
สวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืนสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน  ชุมชน 

2) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน /ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
3) แก้ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมภายในชุมชน 
4) เพ่ือพัฒนา และปรับปรุง สภาพแหล่งน้ําให้สามารถใช้ได้อย่างเต็มท่ี 
5) เพ่ือจัดหาแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง 
6) เพ่ือสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
7) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน

การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 

สรุปผลการพัฒนา การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ด้านการอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้
มีปัญหาภายในชุมชน พร้อมท้ังสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และตระหนักถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์-
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จํานวน 11 โครงการ ดําเนินการได้ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
27.27 โครงการ   

 

 



 

 

ส่วนที่ 4 
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ส่วนที่  4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
ในส่วนนี้เป็นการนําเสนอเก่ียวกับ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2556 – 2560)   เป็นการกําหนดว่าองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดจะ
เป็นไปในทิศทางใด  และเป็นเคร่ืองกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบลสามปี              
(พ.ศ. 2558 – 2560) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1   ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเพียงใดโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION) 

 องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นหรือ
บรรลุผลในอนาคตข้างหน้าไว้ดังนี้   

 “องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด มุ่งม่ันพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต”  

พันธกิจ (MISSION) 
1. การพัฒนาหมู่บ้านให้น่าอยู่  มีความเข้มแข็ง  โดยให้รับการบริหารสาธารณะและโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีจําเป็นอย่างเพียงพอ  เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  การศึกษา  การสาธารณสุข  การเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดํารงอยู่ต่อไป 
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือจากภาครัฐ และประชาชน 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พร้อมท้ังขจัดปัญหายาเสพติด 
5. จัดการดูแลส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. การได้รับบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและท่ัวถึง 
2. ดําเนินการยกระดับความเป็นอยู่  คุณภาพชีวิต  และความรู้เท่าทันสังคมมาให้กับคนใน

ชุมชน พร้อมท้ังส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรักสามัคคี  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  หน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  

และอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ 
4. ส่งเสริมพัฒนาระบบการจัดการด้านความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
5. ดําเนินการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสังคม 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 

 

วิสัยทัศน์ 
           “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปล่ียนแปลง” 

พันธกิจ 
       1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต   ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน   
กับการเปล่ียนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค         
ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

4. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วม     
ของชุมชน  รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

         วัตถุประสงค์ 
           1. เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
     2. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

3. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ
เครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
อาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  นําไปสู่
การเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 

4. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น   ความเหล่ือมล้าในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง  และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ต่ํากว่า 5.0 คะแนน 
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2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม   และสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ   โดยให้ความสําคัญกับการ
เพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มี
สัดส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40.0 

4. คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก  รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 

ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country strategy) 
 

วิสัยทัศน์   
           “ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค  และเป็นธรรม” 

หลักการของยุทธศาสตร์    ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

วัตถุประสงค ์ 
1.รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่  
2.เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)  
3.ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)  

ยุทธศาสตร์หลัก  
1.ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
2.ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
3.ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
4.ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (Strategies) 

วิสัยทัศน์           “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร     
อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว” 

พันธกิจ  
1. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตร

และอุตสาหกรรม  
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
4. เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการท่องเท่ียว  
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม        
6. พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
7. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือบริการประชาชนตามหลัก     

ธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์  
          1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
          2. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร  
          3. เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภาค  
          4. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวและบริการ
ของภูมิภาค  
          5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
          6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
          7. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร์  
        1. การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
        2. การพัฒนาการเกษตร  
        3. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม 
        4. การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว  
        5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
        6. การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
        7. การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน 

เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  สามารถดําเนินการไปได้
อย่างมีทิศทางและสามารถวางแผนการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของพ่อแม่พ่ีน้องชาวด่านขุนทดอย่างแท้จริง  จะดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล คือ     
ส ะ อ า ด  โ ป ร่ ง ใ ส  แ ล ะ ต ร ว จ ส อบ ไ ด้   ท้ั ง มี ก า ร กํ า ห น ดน โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร                       
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและแผนพัฒนา  ออกเป็น 6 ด้าน  ดังนี้   

1.นโยบายด้านการบริหาร 
 1.1 ยึดหลักธรรมาภิบาล  บริหารงานอย่างโปร่งใส 
 1.2 พัฒนาระบบการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง และความเป็นธรรม 
 1.3 เพ่ิมศักยภาพของ อบต.ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของทุกภาคส่วน 
 1.4 ประสานงานด้านงบประมาณจากในองค์กร และหน่วยงานอ่ืน 

 
2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 2.1 ดําเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต และรางระบายน้ําในหมู่บ้าน  ถนนลาดยางเช่ือมหมู่บ้าน 
และถนนลูกรังในพ้ืนท่ีการเกษตร 

2.2 ดําเนินการขยายเขตการไฟฟ้าให้ท่ัวถึง และแสงสว่างให้เพียงพอ 
2.3 สร้างแหล่งน้ํา และระบบประปาน้ําดิบเพ่ือการเกษตร  

    
3. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ และการเกษตร  

 3.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  เช่น กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรี กลุ่มเพาะเห็ด และกลุ่มอ่ืน ๆ
 3.2 ส่งเสริมการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพและไปศึกษาดูงาน 

3.3 ส่งเสริมอบรมให้ความรู้และพัฒนาอาชีพอาชีพด้านการเกษตรและการเล้ียงสัตว์ 
3.4 สนับสนุนการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ หรือเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 
4. นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
4.1 ดูแลเด็ก, คนชรา, ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
4.2 ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่ม อปพร.,  อสม.  และกลุ่มสตรีแม่บ้าน 
4.3 ดําเนินการโครงการ “อบต.พบประชาชน”  เพ่ือให้บริการประชาชนด้านต่าง ๆ เพ่ือ

รับทราบปัญหา และความต้องการของประชาชนชน 
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นผู้นําทางด้านการพัฒนา
หมู่บ้าน และท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 
 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 
 5.1 ส่งเสริมให้มีสถานท่ี และอุปกรณ์การออกกําลังกายให้พอเพียง 
 5.2 ดูแลรักษาพ้ืนท่ีป่าสาธารณะ  ดําเนินการปลูกป่าเพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อม 
 5.3 ส่งเสริม และสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดขยะ 
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6. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

 6.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน พร้อมส่ือการเรียนการสอน 
 6.2 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ และการแข่งขันกีฬาของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
 6.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์
มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียน
อาชีวศึกษา  1  แห่ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สามารถรองรับการเรียน
ของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ   

- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและ
บริหารการพัฒนา 

- มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับส่วนราชการอ่ืนใน
พ้ืนท่ี 

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

(2)  จุดอ่อน  ( W : Weakness ) 
- เป็นชุมชนดั้งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น 
- ขาดระบบการวางผังท่ีได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมท่ีใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการท่ีดี 
- มีปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งชุมชน 
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(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ี
มีแผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่จังหวัดต่างๆ จํานวน 1 สาย  สามารถ
รองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่า
ประมาณการปีละประมาณร้อยละ 25 

- องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร 

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

 

การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ตําบลด่านขุนทด 

ลําดับความสําคัญ รายละเอียด 
1 ปัญหาการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ 
2 ปัญหาด้านการศึกษา 
3 ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4 ปัญหายาเสพติด การกีฬาและนันทนาการ 
5 ปัญหาการว่างงานหลังเสร็จส้ินฤดูเก็บเก่ียว 
6 ปัญหาผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้ท่ีช่วยเหลือตัวเอง

มิได้ฯลฯ 
7 ปัญหาการใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
8 ปัญหาด้านการจัดการขยะในแหล่งชุมชน 
9 ปัญหาด้านการคมนาคม 
10 ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะ 
11 ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

 

 เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดและนโยบายการ
บริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา จึงได้มี
ยุทธศาสตร์หลักท่ีจะดําเนินการให้ประสบความสําเร็จรวม 10 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา 
จํานวน 34 แนวทาง   ดังนี้ 
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1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภค
บริโภค และการเกษตรตลอดปี พร้อมท้ังพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
1.1   ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  

เม่ือปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ือ    

การอุปโภคและบริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
1.3   พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
2. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนในโครงการท่ีได้รับแต่ละโครงการ 

 
 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 

นักเรียน)  เพ่ือเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ  ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้มี
ศักยภาพ  

แนวทางการพัฒนา 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้

เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
2.4 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 

ตัวช้ีวัด 

1.  จํานวนประชาชนท่ีได้รับการศึกษาเพ่ิมสูงขึ้น 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย์ มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมให้กับประชาชน  และพัฒนา

คุณภาพการผลิตด้านเกษตรกรรม  มีการจัดให้ความรู้และพัฒนาความสามารถในการนําเอา
วิทยาการใหม่  ๆ เพ่ือนําไปประยุกต์ในการทําอาชีพ 

 
แนวทางการพัฒนา 
3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ    

มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย

เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โดยขอความร่วมมือและให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน่ายและ
เพ่ืออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
2. จํานวนศูนย์ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม 
3. ประชาชนได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต 

 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถ

ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 
4.1. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็ง เพ่ือเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
4.2. ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอด
ถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือพ่ึงพาตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลท่ัวไป 

4.3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือ
เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.1  ดําเนินการ สนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือ  
ป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจําหน่าย
ยาเสพติดทุกระดับ 
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ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนประชาชนผู้สูงอายุท่ีได้รับการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 
2. จํานวนโครงการ / กิจกรรมท่ีกลุ่มเด็ก  เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ  เข้าร่วมโครงการ 
3. จํานวนผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเช้ือ HIV  ได้รับการสนับสนุนเบ้ียยังชีพ 
4. จํานวนเด็ก เยาวชน  สตรี  และผู้สูงอายุ  ท่ีได้รับความช่วยเหลือในการคุ้มครองและ

พิทักษ์สิทธิ 
 
 
5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมีสุขภาพ

อนามัยท่ีดี   ได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการ
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร    

สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมู่บ้านและชุมชน

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ 
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผู้ขอรับการบริหารด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น 
2. ประชาชนพึงพอใจต่อการดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม อสม. ในตําบลด่านขุนทด 
3. จํานวนผู้ป่วยจากโรคติดต่อต่าง ๆ ลดลง เช่น ไข้เลือดออก 
4. มีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสําหรับบริการให้กับผู้ป่วยและนําพาผู้ประสบอุบัติเหตุส่ง

โรงพยาบาลใกล้เคียงท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
 
6 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 



32 
 

 แนวทางการพัฒนา 
6.1.   ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน   ให้สอด

ข้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิตอย่างพอเพียง 
6.2.   ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ

และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียวและพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิตของ
ประชาชน 

6.3.   ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

6.4.   ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในโครงการท่ีได้รับแต่ละโครงการ 

 

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

เป้าหมาย 
 เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน และการจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ช่วยเสริมสร้างทักษะของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

แนวทางการพัฒนา 
7.1. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
7.2. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้าน

การท่องเท่ียว และส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้
จากการท่องเท่ียวเพ่ิมขึ้น 

7.3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความ
สนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึงสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬา
อาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
2. จํานวนประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 
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8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน  เพ่ีอให้บรรลุแนว
ทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนา 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร  เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ท้ังนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนความรู้และทัศคติในด้านต่างๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชน  
ให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็น
สําคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน   และใน
การส่ือสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน     

8.4 บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
จังหวัดนครราชสีมา     

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ   ของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง 
2. การบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์มาตราสากล 
3. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
4. การวางโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ 
5. อัตราการรับรู้ข่าวสารของทางอบต.ท่ีประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนเพ่ิมสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
9.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือ

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.2. สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนโครงการท่ีดําเนินงาน 
2. จํานวนตํารวจบ้าน และอปพร. ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

 

10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน   

สนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมขาติและส่ิงแวดล้อม    

 แนวทางการพัฒนา 
10.1. สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2.   ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชน ในการรณรงค์และสร้างจิตสํานึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  

ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนประชาชนท่ีร่วมทํากิจกรรม 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีประสานความร่วมมือกันระหว่างชุมชน 
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เพื่อบริหารจัดการน้ํา 
พัฒนาขุดลอก คูคลอง
และจัดสร้างแหล่งน้ํ า 
พร้อมแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้ประชาชน
ในเขต พื้น ที่อ งค์ กา ร
บริหารส่วนตําบลมีน้ํา
ไ ว้ ใ ช้ อุ ป โภคบริ โ ภค 
และการเกษตรตลอดปี 
พร้อมทั้งพัฒนาชุมชน
และสังคมตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
ทักษะของบุคลากร
ในด้านการศึกษา (ครู 
บุ ค ล า ก รท า ง ก า ร
ศึกษา นักเรียน)  เพื่อ
เป็นไปตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติฯ       
ที่มี วัตถุประสงค์ ใน
การมุ่งพัฒนาคนให้มี
ความรู้มีศักยภาพ  
 

เพื่ อ ส นับส นุนและ
ส่งเสริมการประกอบ
อ า ชี พ ด้ า น
เกษตรกรรมให้กับ
ป ร ะ ช า ช น   แ ล ะ
พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตด้านเกษตรกรรม   

เพื่อส่งเสริมและพฒันา
คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง
ประชาชนในพื้นที่  ให้
อยู่ อ ย่ า ง มีคว ามสุ ข  
สามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสั ง คมและพึ่ งพ า
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
และห่างไกลยาเสพติด 
 

เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
เสริมสร้างการบริการ
ด้ า น สุ ข ภ า พ แ ก่
ป ร ะ ช า ช น    เ พื่ อ
นําไปสู่การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้ รับการ
บริหารสาธารณะสุข
อย่างทั่วถึงครอบคลุม
และเป็นธรรม  รวมทั้ง
พัฒนาการให้บริการ
ร ะ บ บ ก า ร แ พ ท ย์
ฉุกเฉิน (EMS)  ให้
ประสิทธิภาพ 
 

เพื่ อก่อส ร้ างและ
ซ่อมบํารุงโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ใ น เ ข ต
องค์การบริหารส่วน
ตํ า บ ล ใ ห้ มี ค ว า ม
ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ม า ต ร ฐ า น  เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น
ยุ ท ธ ศ า สต ร์ ด้ า น
อื่ น ๆ  ใ ห้ ป ร ะ ส บ
ความสําเร็จ 

เพื่อสนับสนุนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและมี
คุณภาพ  สามารถ
ตอบสนองคว าม
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้อย่างรวดเร็ว  
และมีการส่งเสริมให้
ทุ กภ าคส่ วน ไ ด้ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ
ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ทํางานของภาครัฐ   
สนับสนุนการเมืองภาคประชาชน   

เ พื่ อ ฟื้ น ฟู แ ล ะ
ส่งเสริมคนภายใน
ชุมชน  ให้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีของชุมชน
ท้ อ ง ถิ่ น พ ร้ อ ม
ส่งเสริมสนับสนุน
กิ จ ก ร ร ม ต่ า ง  ๆ 
ภายในชุมชน และ
การจัดการแข็งขัน
กีฬาประเภทต่างๆ
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย  เพิ่ม
ค ว า ม มั่ น ค ง
ปลอด ภัย ในชี วิ ต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่ 
 

เพื่ อพัฒนาระบบ
ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมอันพึง
ปรารถนาร่วมกัน
ไม่ให้มีปัญหาภายใน
ชุมชน   สนับสนุน
การ ใช้ท รัพยากร
อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า แ ล ะ
ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ค ว า มสํ า คั ญ ขอ ง
ทรัพยากรธรรมขาติ
และสิ่งแวดล้อม   
 
 
 
 

 เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

    

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด   มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี       จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

   พันธกิจ 

1.การพัฒนาหมู่บ้านให้น่า
อยู่         มีความเข้มแข็ง   
โ ด ย ใ ห้ รั บ ก า ร บ ริ ห า ร
สาธารณะและโครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ที่ จํ า เ ป็ น อ ย่ า ง
เพียงพอ   เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน  

2.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ  การศึกษา   การ
สาธารณสุข  การเกษตร 
ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่
เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
ดํารงอยู่ต่อไป 

3. ส่ ง เส ริมส นับสนุนใ ห้
ความร่วมมือจากภาครัฐ 
และประชาชน 
 

4.ส่งเสริมพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการด้าน
ความมั่นคง ปลอดภัยใน
ชี วิ ต แ ล ะ ท รั พ ย์ สิ น 
พร้อมทั้งขจัดปัญหายา
เสพติด 
 

5. จั ด ก า ร ดู แ ล ะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อม    แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชา ติ
อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา 
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
บริหารจัดการ 
บ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ประสานและบริหาร
จัดการน้ํา ตามพระราช
ดํ า รั ส ข อ ง
พระบาทสมเด็จพระ
เ จ้ า อ ยู่ หั ว ฯ   เ มื่ อ ปี 
2538 เ พื่ อแก้ ไ ขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ 

2.  พัฒนาขุ ดลอก  คู
คลองและจัดสร้างแหล่ง
น้ํา สงวนและเก็บกักน้ํา
เพื่อการเกษตร   เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค 
รวมทั้งวางโครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
น้ําแล้ง 

3.พัฒนาชุมชนและ
สังคมตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ส่งเสริมและพัฒนา
ระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 

2.พัฒนาและเตรียม
บุ ค ล า ก ร ด้ า น
ก า ร ศึ ก ษ า  ( ค รู 
บุ ค ล า ก รท า ง ก า ร
ศึกษา นักเรียน) ให้
เ ป็ น ผู้ มี คุ ณภ า พ มี
ทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล 
รอ ง รั บป ร ะช าคม
อาเซียน 

3.สนับสนุนให้มีการ
นําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็น
เ ค รื่ อ ง มื อ แ ล ะ
ประกอบการศึกษา 
เ ป็น เครื่ อ งมื อขอ ง
ชุมชนและประชาชน
ทั่วไป 

4.ส่งเสริมการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 

1. ล ด ต้ น ทุ น ก า ร
ผลิตและเพิ่มมูลค่า
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
ก า ร เ ก ษ ต ร 
ปรับปรุงผลิตผลให้
มี คุ ณ ภ า พ  มี
มาตรฐานสากลโดย
การร่วมมือและให้
ค ว าม ร่ วม มื อกั บ
หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน 

2.สนับสนุนการทํา
ก า ร เ ก ษ ต ร
ทางเลือก เพื่อเพิ่ม
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาศัย
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
ทั น ส มั ย  โ ด ย ข อ
ความร่วมมือและให้
ค ว า มร่ วมมื อกั บ
ห น่ ว ย ง า น ทั้ ง
ภาครัฐ และเอกชน 

3. ส่ ง เ ส ริ ม
ป ร ะ ช า ช น ใ น
ท้ อ ง ถิ่ น ใ ห้ มี ก า ร
เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่ายและเ พื่อ
อนุ รั ก ษ์  โ ด ย ข อ
ความร่วมมือและให้
ค ว า มร่ วมมื อกั บ

1.ส่งเสริมและพัฒนา
บทบาทของผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชุมชนให้ เข้มแข็ง 
เพื่อเป็นผู้นําการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่น ที่มี
คุณภาพ 

2. ส่ ง เ ส ริ ม  พั ฒ น า
บทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน 
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสโดย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ดําเนินการฯ 

3. ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า
คุณภาพและศักยภาพ
ตามความสามารถของ
แรงงานในท้องถิ่น เพื่อ
เตรียมยกระดับเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

4.  ดํ า เ นิ น กา ร 
สนับสนุน และประสาน
รัฐบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ฯ 

1. สนับสนุนการจัดตั้ง
ก อ ง ทุ น  แ ล ะ เ พิ่ ม
สวัสดิการเพื่อพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
อ า ส า ส มั ค ร    
สาธารณสุขหมู่ บ้ าน  
(อสม.) 

2. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ก า ร
รั ก ษ า พ ย า บ า ล
ประชาชนในระดั บ
ตําบล   หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น  เ พื่ อ ใ ห้
ประชาชนได้รับบริการ
ที่ ดี  ทั่ ว ถึ ง  แ ละ ทั น
เหตุการณ์ โดยร่วมมือ
กั บ โ ร ง พ ย า บ า ล 
ส่งเสริมสุขภาพตําบล 
และหน่วยงาน หรือ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3.ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน
ในระดับหมู่ บ้านและ
ชุมชน ให้มี สุ ขภาพ
แข็งแรง ฯ 

 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้างคุณภาพชีวิต
พื้นฐาน   ให้สอดข้องกับ
ความจําเป็นและความ
ต้องการของประชาชนใน
ก า ร ดํ า ร ง ชิ วิ ต อ ย่ า ง
พอเพียง 

2. ก่ อ ส ร้ า ง  ป รั บ ป รุ ง
เส้นทางการคมนาคม
อย่างทั่วถึง ฯ 

3ป ร ะ ส าน  สนั บ สนุ น 
ร่วมมือกับส่วนราชการ 
และองค์กรปกครองส่วน
ท้ อ ง ถิ่ น อื่ น ๆ  เ พื่ อ
ส นั บ ส นุ น เ ค รื่ อ ง มื อ 
เครื่องจักรกล ตลอดจน
ผู้ ปฏิ บั ติ ง า น ที่มี ค ว า ม
ชํานาญในการก่อสร้าง 
ป รั บ ป รุ ง  เ ส้ น ท า ง
คมนาคม 

4.ประสานในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนใน   ด้าน
สาธารณูปโภค ฯ 

1.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริม
กิ จกรรม   ด้ านศาสนา 
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
เ พื่อการอนุรัก ษ์สืบสาน
และเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว 
2.พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่ง
ท่อ ง เ ที่ ยว ใหม่  ร วม ทั้ ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 
แ ล ะ สิ่ ง อํ า น ว ย ค ว า ม
สะดวกต่างๆเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3.ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมลานกีฬาชุมชน 
และจัดการแข่ งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  

1.ปรับปรุ งโครงสร้าง
ก ารบริ ห า ร ง านขอ ง
องค์กร  เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจ  

2.นําระบบสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารงาน
ภ าย ในอ งค์ ก ร  เ พื่ อ
ให้บริการกับประชาชน
ให้   สะดวก รวดเร็ว 
แม่นยํา ฯ         

3.สนับสนุน บุคลากร
ขอ งอ ง ค์ ก ร ใ ห้ ไ ด้ รั บ
การศึกษา อบรม  

4. บู ร ณ า ก า ร จั ด ทํ า
แ ผ น พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 
ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน   

5. เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ประชาชนได้เข้ามีส่วน
ร่ ว ม ใ น ก า ร กํ า ห น ด
น โ ย บ า ย แ ล ะ ค ว า ม
ต้ อ ง ก า ร    ข อ ง
ป ร ะ ช า ช น ฯ              
6.เพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
การติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิ ด ใ น เ ข ตชุ ม ชน  แ ล ะ
สถานที่สําคัญ เพื่อสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความ
ป ล อ ด ภั ย ใ น ชี วิ ต แ ล ะ
ทรัพย์สินของประชาชน 

2.สนับสนุนการฝึกอบรม
จั ด ตั้ ง แ ล ะอ บร ม ฟื้ น ฟู
ตํ า ร ว จ บ้ า น  แ ล ะ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  (อปพร.) เพื่อ
เ ป็ น กํ า ลั ง ส นั บ ส นุ น
เจ้ าหน้ า ที่ รั ฐ  และดู แล
รักษาความปลอดภัยและ
ก า ร จ ร า จ ร ใ น ชุ ม ช น
หมู่บ้าน 

 

1. สนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น 
ภ า ค เ อ กชน  ใ นก า ร
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง 
และป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุน
แล ะ ร่ ว ม มื อ กั บ ส่ ว น
ร า ช ก า ร  อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
และภาคเอกชน ในการ
ร ณ ร ง ค์ แ ล ะ ส ร้ า ง
จิตสํานึก เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษ
และปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่น ทุก
ระดับ  
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ส่วนที่ 5 

 

 

 

 



 

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

1)
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
 -  -  -  -  -  -  -  -

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมและน้ําแล้ง

5 391,000          5  -  -  - 5 391,000       

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง  -  -  -  -  -  -  -  -

5 391,000         5  -  -  - 5 391,000

2)
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  -  -  -  -  -  -  -  -

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน

 -  -  -  -  -  -  -  -

2.3 สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

 -  -  -  -  -  -  -  -

2.4 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

สรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

รวม 3 ปีปี 2559

รวม

ปี 2558

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

  รวม

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

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

3)  

3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 -  -  -  -  -  -  -  -

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความ
มือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

1 26,800  -  -  -  - 1 26,800

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

 -  -  -  -  -  -  -  -

1 26,800  -  -  -  - 1 26,800

4)  

4.1 ส่งเสริมและพัฒนบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

 -  -  -  -  -  -  -  -

4.2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้
เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญ
ในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึงพาตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป

 -  -  -  -  -  -  -  -

4.3  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 -  -  -  -  -  -  -  -

4.4 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

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

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

5)
 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

 -  -  -  -  -  -  -  -

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล 
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 -  -  -  -  -  -  -  -

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การ
ป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

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

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

6)
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

 -  -  -  -  -  -  -  -

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะ
เส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

24 3,212,700  -  -  -  - 24 3,212,700

6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
ชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม

 -  -  -  -  -  -  -  -

6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

 -  -  -  -  -  -  -  -

24 3,212,700       -  -  -  - 24 3,212,700รวม

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

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

7)
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ

ประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรม
การท่องเที่ยว

 -  -  -  -  -  -  -  -

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

 -  -  -  -  -  -  -  -

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -

8)
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม
อาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

2 193,000           -  -  -  - 2 193,000       

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

 -  -  -  -  -  -  -  -

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

 -  -  -  -  -  -  -  -

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

 -  -  -  -  -  -  -  -

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

 -  -  -  -  -  -  -  -

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  -  -  -  -  -  -  -  -

2 193,000  -  -  -  - 2 193,000

9)
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ

สถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

 -  -  -  -  -  -  -  -

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -รวม

รวม

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

ปี 2560
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2559ปี 2558
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

10)
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

 -  -  -  -  -  -  -  -

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

 -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  -  -  -  -
32 3,823,500      32 3,823,500รวมทั้งสิ้น

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ขุดลอกคลองลําเชียงไกร ม.5 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเฉลี่ย 10 เมตร ลึกเดิม
เฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 
415 ขุดลอกลึกลงอีก 1.50 
เมตร ปริมาตรดินขุดลอกไม่
น้อยกว่า 2,801.25 ลบ.ม.

100,000      - - ความยาว
ของคลอง 
(เมตร)

ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

2 ขุดเหมืองระบายน้ํา ริมบึงถนนหัก
น้อย  ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้างเฉลี่ย 3 เมตร ลึก 1 เมตร
 ยาว 150 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 300
 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ําขนาด
 ศก.0.40 เมตร จํานวน  8 
ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

26,000        - - ความยาว
ของเหมือง 
(เมตร)

ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

 รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2558 - 2560) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ที่
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

งบประมาณและที่มา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ที่

3 ทํานบดิน ลําห้วยน้อย ม.9 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 8 เมตร ยาว 20 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 
1,530 ลบ.ม.วางท่อคสล.ขนาด
 ศก.0.40 เมตร จํานวน 14 
ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

100,000      - - จํานวน
ทํานบดินที่
สร้าง

ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

4 ชุดลอกคลองหินปูน  ม.13 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกคลอง กว้างเฉลี่ย 10 
เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ความยาว 325 ขุดลอกลึกลง
อีก 1.50 เมตร ปริมาตรดินขุด
ลอกไม่น้อยกว่า 2,681.25 
ลบ.ม พร้อมวางท่อคสล. ศก. 
๐.๔๐เมตร จํานวน 6 ท่อน

100,000      - - ความยาว
ของคลอง 
(เมตร)

ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

5 ซ่อมแซมคันคลองโค้งม่อน  ม.13 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3.50 เมตร หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 910
 ลบ.ม.วางท่อคสล.ขนาด ศก.
0.40 เมตร จํานวน 10 ท่อน 
พร้อมกําแพงปากท่อ

65,000        - - จํานวนคัน
คลองที่
ซ่อมแซม

ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ก า ร
ขาดแคลนน้ําในการ
ทําการเกษตร

ส่วนโยธา

391,000 0 0
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1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษญกิจพอเพียง

2.1

2.2

2.3
2.4

3.1
3.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

26,800

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley)

สนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

เพื่อใช้เป็นศูนย์เพาะชํากล้าไม้
ระดับตําบลด่านขุนทด

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ งบประมาณและที่มา ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เรือนเพาะ
ชํา(หลัง)

มีศูนย์เพาะชํากล้าไม้
ระดับตําบล

สํานักงานปลัดก่อสร้างศูนย์เพาะชํากล้าไม้1 ก่อสร้างเรือนเพาะชํา ขนาด
กว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 
2.50 เมตร พร้อมวางระบบน้ํา

26,800  -  -
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3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

4.1
4.2

4.3
4.4

5.1
5.2

5.3

6.1

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ  

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึงพาตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคล
ทั่วไป

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

ส่งเสริมและพัฒนบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

 51



 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

 52



 

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.2

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดาบ
จุ้ย ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  6 เมตร  ยาว 31 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 15 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 52.50 
ตารางเมตร

36,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
น้อย ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  1.50  เมตร  ยาว 51 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
76.5 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรัง

48,000    - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

4 ถนนดิน  สายแก้มลิงกุดมิตาว ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,200 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

5 ถนนหินคลุก สายประปา ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.8
 ลบ.ม.

33,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ที่ ชื่อโครงการ

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว
และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตของประชาชน

งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

6 ถนนดิน สายบ้านกลาง ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 735 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
2,035 ลบ.ม. พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด ศก.0.40 เมตร 2 จุดๆละ 
7 ท่อน รวม 14 ท่อน

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

7 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยสระน้ําหนองโสน  ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  ๑ เมตร  ยาว ๙๕ เมตร หรือพื �นที
 คสล.รวมไมน่้อยกวา่ ๙๔.๑๐ ตร.ม. (หกัพื �นทีฝาบอ่พกั) พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ ขนาด ๐.๕๐x๐.๖๐ เมตร จํานวน ๓ ฝา

60,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

8 ถนนดิน ซอยบ้านนายสุชาติ บํารุง
ศิลป์ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 
หนาเฉลี่ย 1.00 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
๑,๒๐๐ ลบ.ม.

52,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

9 ถนนดิน สายเหมือง ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 528 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตรหรือมี
ปริมาตรงานดินไม่น้อยกว่า 
1,452 ลบ.ม.

72,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

10 ถนนหินคลุก สายสวนป่า ม.7 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อม
หัวทํานบ ม.8

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง  3 เมตร  ยาว 61 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คสล.
รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ไหล่
ทางลูกรังตามสภาพ

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

12 ถนนหินคลุก สายกลางทุ่ง ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 41 
ลบ.ม.

24,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

13 ถนนหินคลุก สายวัดใหม่ไชยณรงค์
 ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 412 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
168.92 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

14 ถนนหินคลุก สายไปวัดป่า ม.12 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว 90
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร   
ช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 95 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
เสริมดินหนา 0.30 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
94.35 ลบ.ม.ปริมาตรงานดินไม่
น้อยกว่า 156.75 ลบ.ม.

62,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

15 ถนนหินคลุก ซอยหนองกระจ๊ะ
 ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 73.80 ลบ.ม.

43,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

16 วางท่อคสล. ม.14 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

วางท่อคสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 ขนาด ศก. 0.60 
เมตร ยาว 15 เมตร พร้อม
บ่อพักคสล. ขนาด 1x1 
เมตร ลึก 1.20 เมตร         
        จุดที่ 2 ขนาด ศก. 
0.80 เมตร ยาว 16 เมตร

50,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

17 วางท่อระบาย สายศาลากลางบ้าน
เชื่อมบุ่งระกํา ม.15

เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ําขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 2 แถวๆ
ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อม
กําแพงปากท่อ  จุดที่ 2 วางท่อ
ระบายน้ําขนาด ศก.0.40 เมตร 
จํานวน 2 แถวๆละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อนพร้อมกําแพงปากท่อ

43,000 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา

18 ถนนหินคลุก ไร่นายน้อยเชื่อม
ถนนลาดยาง รพช. ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

สายที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 300
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร    
สายที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 113
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร 
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 169.33 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

19 วางท่อระบายน้ําคสล. ม.16 เพื่อให้มีการระบายน้ําได้
สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขัง

ขนาดท่อคสล. ศก. 0.80 
เมตร จํานวน 56 ท่อน

85,700 - - จํานวนจุดที่
วางท่อ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

20 ถนนหินคลุก  ซอย SML ม.16 เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง  6 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตรช่วงที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว
 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 169 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

21 ถนนหินคลุก  (ตรงข้ามประปา) ม.
16

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
120 เมตร                          
 ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
65 เมตร                          
ช่วงที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
135 เมตร หินคุลกหนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร พร้อมวางท่อขนาด 
ศก.0.60 เมตร จํานวน 7 ท่อน  
หรือมีปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 129.70 ลบ.ม. 
ปริมาตรงานดินรวมไม่น้อยกว่า 
427.5 ลบ.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

22 ถนนหินคลุก สายบ่อขยะเก่าเชื่อม
ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 5 เมตร ยาว 280 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
142.8 ลบ.ม.

84,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา
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เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

ที่ ชื่อโครงการ
งบประมาณและที่มา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23 ปรับเกรดพื้นทางภายในตําบลด่าน
ขุนทด

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 4.00 เมตร ยาว 6,040 
เมตร หรือมีพื้นที่ปรับเกรดไม่
น้อยกว่า 24,160 ตร.ม.

100,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

24 ก่อสร้างถนนลาดยาง (แอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต) ม.2 ซอยร้านอาหาร
บัวหลัน

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กว้าง 7 เมตร ยาว 400 เมตร 
หนา 0.05 เมตร

1,520,000 - - ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

3,212,700   
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน
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6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
7.1 การพัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ่นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
7.3

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1

เป้าหมายโครงการ ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2558 2559 2560 (KPI)

1 ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต. เพื่อซ่อมแซมหลังคาโรงจอด
รถ อบต.

ซอ่มแซมหลงัคาโรงจอดรถ อบต.ขนาดพื �นที
ไมน่้อยกวา่ 147 ตร.ม.มงุด้วย Metal Sheet  รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด

93,000       - - จํานวน
โรงรถที่

ปรับปรุง(หลัง)

มีที่ จ อดรถสํ า ห รั บ
ป ร ะ ช า ช น ที่ ม า
ติดต่อราชการ

ส่วนโยธา

2 ตอ่เติมอาคารกองช่าง เพื่อต่อเติมอาคารกองช่าง เพื
อเป็นคา่ตอ่เติมอาคารกองช่าง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด
100,000     - - จํานวน

อาคารที่ต่อ
เติม(หลัง)

เพื่ อ เป็นการขยาย
พื้นที่ทํางานเพิ่มมาก
ขึ้น

ส่วนโยธา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

ที่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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193,000     

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ
8.3

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10.1 สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
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ส่วนที่ 6 

 

 

 

 



95 

ส่วนที่ 6 

การติดตามประเมินผล 
 

ข้ันตอนที่ 1    
  ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548    ซ่ึง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น     อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทํางานขึ้น     เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร    และแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือ
เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 
ข้ันตอนที่  2 

  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล    เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่า
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไว้หรือไม่       และ
ผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้หรือไม่ ท้ังนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบ
ในระหว่างการดําเนินกิจกรรมตามโครงกาแต่ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึ้น
จริง เม่ือดําเนินโครงการแล้งเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 
ข้ันตอนที่ 3 

  การกําหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล    คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของ
แต่ละโครงการ     ท้ังนี้ควรกําหนดห้วงเวลา   ในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ   
1   คร้ัง    และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  1   คร้ัง  แล้วรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น    จากนั้นคณะกรรมการติดตามประเมินผลจะ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  อย่างน้อยปีละ  1  
คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 

 

 


