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คํานํา 
 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนตําบล      
ด่านขุนทด  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  เพ่ือใช้กําหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น          
โดยได้จัดทําให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น     
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
อําเภอ    และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  คณะผู้บริหารและ
ผู้จัดทําแผนพัฒนาฉบับนี้ได้จัดทําแผนฯ   เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี      ให้สามารถพร้อมท่ีจะนําไปปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการ
พัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   ตามนโยบายท่ีคณะผู้บริหารมุ่งหวังท่ีจะ
ให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีได้ให้ความร่วมมือในการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 – 2562) ท้ังส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น 
ประชาชน ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดสามปี ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนําไป
พัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่  1ส่วนที่  1  

บทนําบทนํา  
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  ข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
  คณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนา
สามปีต่อคณะผู้บริหาร  โดยกําหนดทรัพยากรในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีและกําหนดปฏิทินงานไว้
อย่างชัดเจน  และแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบ  ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  หน่วยงานภายใน  ส่วนราชการท่ี
เก่ียวข้อง  และประชาคมหมู่บ้าน 

ข้ันตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จะสรุป
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
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ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือ
ร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีคร้ังแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีสมควรนํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  
เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

สําหรับปีต่อไป  ให้เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์ แนว
ทางการพัฒนาท่ีได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงสามารถ
เพ่ิมเติมโครงการหรือตัดทอนลงได้ 

เม่ือได้แนวทางการพัฒนาแล้ว ดําเนินการมอบหมายให้สํานัก/กอง ส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ดําเนินการจัดทําแผนสามปีของแต่ละส่วนและส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบบูรณาการ
แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

 
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 
5.  

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  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
ส่วนท่ี  3  การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
ส่วนท่ี  4  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  จัดประชุมเวที

ประชาคมซ่ึงประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ประชาคมหมู่บ้าน  และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และนําไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล นําร่าง
แผนพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือพิจารณา 

ข้ันตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีท่ีผ่านการ

พิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วจึงเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 

 
1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเคร่ืองมือช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณา
อย่างรอบครอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล  นํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เพ่ือเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 
 



  

ส่วนที่ส่วนที่  22  
  
  
  
  
  
  

  
  



4 
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  

สรุปสรุปผลการพัฒนผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดาองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมา  

2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
โอกาสการพัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

(1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
- ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท้ังในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มี
เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง โรงเรียนอาชีวศึกษา        
1  แห่ง   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้
อย่างเพียงพอ   

- ผู้นําชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 

- มีองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

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

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

(3)  โอกาส  ( O : Opportunity ) 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมี
แผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสู่จังหวัดต่างๆ จํานวน 1 สาย  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

- องค์การบริหารส่วนตําบลสามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่าประมาณ
การปีละประมาณร้อยละ 25 

- องค์การบริหารส่วนตําบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 

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

  การวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ตําบลด่านขุนทด 
 
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 
ลักษณะของปัญหา 

 - เนื่องจากถนนทางไปไร่ไปนา
ของหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนหินคลุก  
พอถึงช่วงฤดูฝนน้ําได้กัดเซาะถนนทํา
ให้ ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 

 

 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด   
ท่ีประสบปัญหาการคมนาคมไม่
สะดวก 
 

 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณในการก่อสร้าง
และปรับปรุงตลอดจนซ่อมแซมถนน
ใน อบต. อย่างต่อเนื่องรวมท้ัง
ก่อสร้างถนนคอนกรีต/ลาดยาง
เพ่ิมขึ้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่
เพียงพอ 

ลักษณะของปัญหา 
  - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านยัง

ไม่ท่ัวถึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  

1.3 ปัญหาน้ําสําหรับการอุปโภค
บริโภค 

 ลักษณะของปัญหา 
 - ไม่มีน้ําประปาใช้ทุกครัวเรือน 

ระบบประปาท่ีมีอยู่ขณะนี้ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชาชน 

1.4 ปัญหาระบบระบายน้ํา 

ลักษณะของปัญหา 

      - ในพ้ืนท่ีตําบลด่านขุนทดมี
ระบบระบายน้ําไม่เพียงพอทําให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วมขัง และบางพ้ืนท่ีท่ีมี
ระบบระบายน้ําแล้วก็เกิดระบบ
ระบายน้ําอุดตัน 

 
 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 
 
 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 

 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
- อบต. จัดงบประมาณขยายเขต
ประปา 
 
 
 
 
 
- อบต.จัดงบประมาณก่อสร้างระบบ
ระบายน้ําให้ท่ัวถึง และแก้ไขปัญหา
ระบบระบายน้ําให้สามารถใช้งานได้
ดี 

1.4 ขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือ
การเกษตร 

 ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนแหล่งน้ําขนาดใหญ่เพ่ือใช้
สําหรับการเกษตรและประสบปัญหา
ขาดแคลนน้ําในช่วงฤดูแล้ง 

 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุน
ทด 
 

 
 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการขดุ
ลอกคลอง   ขุดสระ ตลอดจน
ซ่อมแซมแหล่งเก็บน้ํา 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๒.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
ลักษณะของปัญหา 

-  ปัญหาขยะในเขตชุมชน 
-  ดินเส่ือมสภาพ จากการใช้สารเคมี 
-  มีต้นไม้น้อยทําให้ฝนไม่ตกต้องตาม
ฤดูกาล 

 
 
 
-ทุกพ้ืนท่ีภายในเขตตําบลด่านขุนทด 
 

 
 
 
- อบต.จัดหาท่ีท้ิงขยะและให้บริการ
จัดเก็บขยะ 
- รณรงค์เพ่ือสร้างจิตสํานึกการใช้วัสดุ
จากธรรมชาติแทนขยะท่ีย่อยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 
-  อบต.จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูกป่า 
การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธ์ุสัตว์
น้ํา การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 

๓. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร

ทําให้ไม่มีอํานาจต่อรองทางเศรษฐกิจ
หรือรับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน 
และว่างงานแฝง เนื่องจากไม่มีการ
ประกอบอาชีพเสริม 
     -  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่าํ 
     -  การผูกขาดผลิตผลทางการ
เกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยทํางานท่ีไม่มีงานทํา 
และงานท่ีทําอยู่ไม่ม่ันคง 

-  เยาวชนบางส่วนท่ีจบการศึกษาภาค
บังคับแล้วไม่ได้ศึกษาในระดับท่ี
สูงขึ้นไป  

-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ีต้องการ
อาชีพเสริม 

 
 

 
 
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ
ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและ
วิทยาการ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการ
ประกอบอาชีพ 

๔.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
-ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่ม

เยาวชน และนักเรียน  
-ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิ์น การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วน
ตําบล 

 
 
-นโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้
อบต.ดําเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย
ปกครองและตาํรวจ ในการป้องปราม 
ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า และบําบัด
กลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเส่ียง 
-แต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าท่ีรักษา

ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลตา่งๆ 
   - งบประมาณในการจัดซ้ือเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยเพ่ิมขึ้น 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
ลักษณะของปัญหา 
 - สถานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    

คับแคบ ห้องน้ําไม่เพียงพอ 
-  สถานท่ีใช้บริการด้านข้อมูล

ข่าวสารไม่ท่ัวถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรู ้

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการ
ส่ือสารไร้พรมแดนนาํวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและ
ครอบครัว ทําให้ละท้ิงวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนา
และพัฒนาจรยิธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

 
 
 
- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม
ของท้องถิ่น 

 - จัดสรรงบประมาณในการก่อสรา้ง
ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แหล่ง
เรียนรู้ประจําตําบล/ห้องสมุดชุมชน 

 
 

6. ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลัง
กาย/ลานกีฬา 

- ปัญหาโรคระบาดตามฤดูกาล 

 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนในเขต
ตําบลด่านขุนทด 

 
 
อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 
- ก่อสร้างลานกีฬาประจําตําบล 
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบและระมัดระวังโรคระบาด
ตามฤดูกาล 
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2.2 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดังนี้ 
ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

ในแผนพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2558   ที่ดําเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการที่

ดําเนินการจริง 
ร้อยละ 

จํานวน
งบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

ร้อยละ 

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

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

2.3 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจําปีในเชิงคุณภาพ 
     องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดได้ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา

ประจําปี พ.ศ. 2558 ของแต่ละแนวทางและโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ว่าสามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีกําหนดไว้
มากน้อยเพียงใด โดยนําเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือบริหารจัดการน้ํา พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา พร้อมแก้ไขและ
ป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  

2) เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี  

3) เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สรุปผลการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ได้ดําเนินการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ  เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้มีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค และ
การเกษตรตลอดปี เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยได้จัดทํา
แผนพัฒนาด้านการสานต่อแนวทางพระราชดําริ จํานวน 18 โครงการ ดําเนินการ 4 โครงการ             
คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของโครงการท้ังหมด 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทักษะของบุคลากรในด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  
2)  เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา   การเรียนรู้ท้ังในระบบและนอกระบบ 
3)  เพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการศึกษา  
มีการส่งเสริมด้านการศึกษาในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในด้านการศึกษาและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประกอบการศึกษา โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการศึกษา จํานวน     
14 โครงการ   ดําเนินการได้   9 โครงการ   คิดเป็นร้อยละ 64.22  ของโครงการท้ังหมด 

 
3. ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 

 มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสนับสนุนการทําเกษตรทางเลือกพัฒนาความรู้ด้านวิชาการ   เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร   

2) เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มี
คุณภาพ 

3) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและการอนุรักษ์ และเพ่ิม
รายได้ 

สรุปผลการพัฒนา   องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านเกษตรกรรมได้มีการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการเกษตร  จํานวน 8  โครงการ   ดําเนินการได้  3 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 ของโครงการท้ังหมด    
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน เพ่ิมศักยภาพสร้างความเข้มแข็ง      

อย่างยั่งยืน  
2) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ

ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือ
จัดหางบประมาณ เพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

3) เพ่ือส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
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4) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
5) เพ่ือดําเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติ  เพ่ือป้องกันและให้มีการ

ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการ
พัฒนาสังคม  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี  ให้อยู่อย่างมีความสุข  สามารถดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และห่างไกลยาเสพติด   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการพัฒนา
สังคม จํานวน 15 โครงการ  ดําเนินการได้ 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของโครงการท้ังหมด 
 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เ พ่ือสนับสนุนการจัดตั้ งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและ
ชุมชนท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการท่ีดี ท่ัวถึง และทัน
เหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

3) เพ่ือส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การป้องกันโรค 
การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการบริการด้าน
สาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

 
สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ

พัฒนาสาธารณสุขเพ่ือสนับสนุนการเสริมสร้างการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน  เพ่ือนําไปสู่การมี
สุขภาพอนามัยท่ีดี   ได้รับการบริหารสาธารณะสุขอย่างท่ัวถึงครอบคลุมและเป็นธรรม  รวมท้ังพัฒนาการ
ให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ให้ประสิทธิภาพ   ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาด้านการ
พัฒนาสาธารณสุข จํานวน 8  โครงการ   ดําเนินการได้  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50 ของ     
โครงการท้ังหมด 
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6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 มีวัตถุประสงค์ 
1  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน   
ให้สอดข้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชิวิต      
อย่างพอเพียง 

2) เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเท่ียว และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดํารงชีวิต
ของประชาชน 

3) เพ่ือประสาน สนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญใน
การก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

4) เพ่ือประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 

สรุปผลการพัฒนา    องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  มีการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน    ได้ดําเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไขสภาพถนน         
ท่อระบายน้ําให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน พร้อมท้ังมีการปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนเพ่ิมเติม ก่อสร้าง ซ่อมแซมหอกระจายข่าว โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จํานวน 97 โครงการ  ดําเนินการได้  36  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
37.11 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณ
มีอยู่อย่างจํากัด 

 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือฟ้ืนฟูและส่งเสริมคนภายในชุมชน ให้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่น  
2) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน  
3) เพ่ือจัดการแข็งขันกีฬาประเภทต่างๆช่วยเสริมสร้างทักษะของเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

 สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ
พัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนในท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน พร้อมมีการจัดการ
แข่งขันกีฬา เพ่ือพัฒนาทักษะและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับ
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา จํานวน 12 โครงการ  ดําเนินการได้  
7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของโครงการท้ังหมด สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถดําเนินการตามแผนได้
ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 
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8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กร เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) เพ่ือนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการ
ประชาชนให้ สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 

3) เพ่ือสนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูน
ความรู้เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน            

4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ        
ของประชาชนในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด  ด้านการ
บริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็ว  และมีการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ   สนับสนุนการเมืองภาคประชาชนโดยได้
ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  จํานวน 45 โครงการ  
ดําเนินการได้  23  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 51.11 ของโครงการท้ังหมด  สาเหตุท่ีทําให้ไม่สามารถ
ดําเนินการตามแผนได้ท้ังหมด เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจํากัด 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

วัตถุประสงค์ 
1) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย         
โดยส่งเสริมและสนับสนุนตํารวจบ้าน / อปพร. ให้ทํางานอย่างมีคุณภาพ 

2) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก  /ทางน้ําเพ่ิมความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ี
สําคัญเพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

สรุปผลการพัฒนา    การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทดด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือส่งเสริมให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ิมความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนท่ี  มีการจัดฝึกอบรมทบทวนให้กับอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  เพ่ือทบทวน  ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ของทุกปี จะมีการจัดตั้งจุดให้บริการ
ประชาชน คอยให้ความช่วยเหลือ และป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุ ได้ดําเนินการจัดทําแผนรองรับการพัฒนา
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไว้ จํานวน  6  โครงการ  ดําเนินการได้  4  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 66.66  ของโครงการท้ังหมด   
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
มีวัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบโดยส่งเสริม
การจัดสวนสาธารณะชุมชน /ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืนสองข้างทาง เช่น หน้า
โรงเรียน  ชุมชน 

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

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

 



  

ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
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                                                                          ส่วนที่  ส่วนที่  33                                                                        1155  

การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติการนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ  
 

3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 

1 แนวทางที่ 1 ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เม่ือปี 2538 
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
แนวทางที่ 2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา 
สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
บริโภค รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
ภัยแล้ง 
แนวทางที่ 3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

 
2 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางที่ 2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพ
มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับ
ประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

การพัฒนาด้านการศึกษา 

 
3 

 
แนวทางที่ 1  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความมือ
และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเล้ียง
สัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหน่ายและเพ่ือ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
 

  ด้านการพัฒนาการเกษตร 
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ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์ 
 
4 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นํา
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิต
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและดําเนินการให้เกิด
กองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการ
พัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือ
พึงพาตนเองเล้ียงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์
และศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลท่ัวไป 

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตาม
ความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

แนวทางที่ 4 ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสาน
รัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกัน
และให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ   
แนวทางที่ 5 ดําเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน
และรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
 

 
ด้านการพัฒนาสังคม 

 
5 

 
แนวทางที่ 1  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิม
สวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริหารท่ีดี 
ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชน
ในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย 
 
 

 
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
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 การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ

ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 

 

 
6 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนา
โครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง 
แนวทางที่ 2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม
อย่างท่ัวถึง 
แนวทางที่ 3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางที่ 4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 
 

 
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน 

 
7 

 
แนวทางที่ 1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 
แนวทางที่ 2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้าง
แหล่งท่องเท่ียวใหม่ รวมท้ังกิจกรรมด้านการท่องเท่ียว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
และสร้างรายได้จากการท่องเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมขึ้น 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา
ชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน 
นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา 
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 
 

 
ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและ
กีฬา 
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8 

 
แนวทางที่ 1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปล่ียนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของ
ประเทศต่าง ๆ ในโลก 
แนวทางที่ 2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน
ผู้รับบริการเป็นสําคัญ 
แนวทางที่ 3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับ
การศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู้เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

 
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 แนวทางที่ 4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางที่ 5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมใน
การกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แนวทางที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

 

 
9 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟู
ตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   
(อปพร.) เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีรัฐ และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 

 
 
 

 
ด้านการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
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10 

 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนนุและร่วมมือกับส่วน
ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาส่ิงแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
 

 
ด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
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แบบ ผ.03

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

1)
1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1 -                1 -               1 -              3 -

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อ
การเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมและภัยแล้ง

25 26,326,100      25 27,027,100    25 27,027,100    75 80,380,300

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 5 345,000          5 415,000 5 415,000 15 1,175,000

31 26,671,100     31 27,442,100 31 27,442,100 93 81,555,300

2)
 

2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 7 3,680,000       7 2,780,000 7 2,780,000 21 9,240,000

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล 
รองรับประชาคมอาเซียน

2 66,000           2 66,000 2 66,000 6 198,000

2.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 2 70,000           2 70,000 2 70,000 6 210,000

11 3,816,000 11 2,916,000 11 2,916,000 33 9,648,000

บัญชีสรุปบัญชีโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - 2562)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
รวม 3 ปีปี 2561

รวม

ปี 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

  รวม

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

178 178



 

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

3)
 

3.1 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้
มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4 200,000          4 100,000 4 100,000 12 400,000

3.2 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความ
มือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

3 245,000          3 245,000 3 245,000 9 735,000

3.3 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อ
จําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

2 100,000          2 100,000        2 100,000        6 300,000

9 545,000         9 445,000 9 445,000 27 1,435,000

4)
 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน
ให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

1 50,000           1 50,000 1 50,000 3 150,000

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

8 23,890,000      8 23,890,000 8 23,890,000 24 71,670,000

4.3  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

3 210,000          3 210,000 3 210,000 9 630,000

รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

4.4 ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหา      ยา
เสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ

2 70,000           2 70,000 2 70,000 6 210,000

4.5 ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่

1 20,000           1 20,000 1 20,000 3 60,000

15 24,240,000     15 24,240,000 15 24,240,000 45 72,720,000รวม
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งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

5)
 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

2 525,000          2 525,000 2 525,000 6 1,575,000

5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล 
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1 225,000          1 225,000 1 225,000 3 675,000

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มี
สุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การ
ป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการ
รับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

1 80,000           1 80,000 1 80,000 3 240,000

4 830,000         4 830,000 4 830,000 12 2,490,000

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

6)
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้

สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิต
อย่างพอเพียง

71 22,841,000      70 23,022,000 70 22,339,000 211 68,202,000

6.2 ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 228 135,805,100 228 137,527,100 228 140,227,100 684 413,559,300
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความ
ชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

10 27,740,000      10 27,740,000 10 27,740,000 30 83,220,000

6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

94 11,871,500      94 12,671,500 94 11,991,500 282 36,534,500

403 198,257,600   402 200,960,600 402 202,297,600 1,207 601,515,800รวม

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

7)
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

6 620,000          6 620,000 6 620,000 18 1,860,000

7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

1 30,000           1 30,000 1 30,000 3 90,000

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

8 2,060,000       8 1,860,000 8 3,660,000 24 7,580,000

15 2,710,000      15 2,510,000 15 4,310,000 45 9,530,000

8)
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ 

ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม
อาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

7 30,400,000      7 30,250,000 7 30,250,000 21 90,900,000

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

5 650,000          5 650,000 5 650,000 15 1,950,000

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูน
ความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน

8 980,000          8 980,000 8 980,000 24 2,940,000

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

1 20,000           1 20,000 1 20,000 3 60,000

8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความ
ต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

2 80,000           2 80,000 2 80,000 6 240,000

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 22 4,171,500       21 4,164,500 21 4,180,000 64 12,516,000

45 36,301,500 44 36,144,500 44 36,160,000 133 108,606,000

9)
9.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ

สถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

3 1140000 3 250000 3 250000.00 9 1640000.00

9.2 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ
ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน

6 730,000          6 730,000 6 730,000 18 2,190,000

9 1,870,000      9 980,000        9 980,000       27 3,830,000    รวม

รวม

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

ปี 2562
ยุทธศาสตร์ จํานวน

โครงการ
จํานวน
โครงการ

รวม 3 ปีปี 2561ปี 2560
จํานวน
โครงการ

จํานวน
โครงการ

10)
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่า
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

3 150,000          3 100,000 3 100,000 9 350,000

10.2 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

12 1,950,000       12 1,500,000 12 1,500,000 36 4,950,000

15 2,100,000      15 1,600,000 15 1,600,000 45 5,300,000
557 297,341,200   555 298,068,200 555 301,220,700 1,667 896,630,100

 

รวมทั้งสิ้น
รวม

ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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แบบ ผ.01

1.1
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
-

 0 0 0

 

วัตถุประสงค์

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระบบฐานข้อมูลการบริหาร
จัดการลุ่มน้ําย่อย

โครงการ/กิจกรรม

- - จํานวนครั้ง
ที่จัดทํา /
ต่อปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรน้ํา เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในพื้นที่อย่างยั่งยืน และ
สนองตอบความต้องการทุก
ภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

2.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 
และสนองตอบความ
ต้องการของประชาชน

1.เพื่อรวบรวมพร้อมวาง
ระบบข้อมูลการบริหาร
จัดการลุ่มน้ําย่อย

โครงการจัดทําแผนลุ่มน้ําย่อย 1.มีระบบฐานข้อมูล
การบริหารจัดการลุ่ม
น้ําย่อยที่มีประสิทธิภาพ

 รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ 2560 - 2562)

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ

ที่

องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ประสานและบริหารจัดการน้ําตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ

1

 20



1.2
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
30,000

(2559 : 30,000) 

 

 

375,000

 

เริ่ม   N797052/ E1680025  

สิ้นสุด N798178/ E1679679
 

80,000
 (2559 : 139,000 ) 

(2558 : 185,000) 

เริ่ม   N797188/ E1681062 (2557 : 300,000) 

สิ้นสุด N798869 E1680609

717,000
(2559 :  717,000) 

(2558 : 100,000) 

เริ่ม   N797188/ E1681062
สิ้นสุด N798869 /E1680609

 

80,000 80,000 จํานวน
สระที่ขุด
ลอก (แห่ง)

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

717,000717,0004 โครงการขุดลอกคลอง         
สายสวนหมาก  ม.3

โครงการ/กิจกรรม

โครงการขุดลอกสระ       
หนองขอนใต้   ม.3

วัตถุประสงค์

1 โครงการขุดลอกคูกั้นน้ําท้าย
หมู่บ้านลําเชียงไกร ม.2

ที่

3 ขุดลอกสระสายหนองขอนใต้ 
กว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

ขุดลอกคลองสายสวนหมาก 
กว้างเดิม 13 เมตร ยาว 2,100
 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร ขุดเพิ่ม
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร

กองช่าง

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

30,000 30,000

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

กองช่าง

กองช่าง

พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 ขุดลอกคูกั้นน้ํา ยาว 510 เมตร ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการขุดลอกคลองส่งน้ํา 
ม.3 สายหนองสะแก -    
บ้านหลุง ตําบลสระจรเข้

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

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

375,000 375,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

2
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

205,000
(2559 : 205,000) 

เริ่ม   N797040/ E1680029
สิ้นสุด N798181/ E1679667

50,000
 

เริ่ม   N797040/ E1680029
สิ้นสุด N798181/ E1679667

176,000

 

เริ่ม   N795652/ E1680950
 

300,000

 

เริ่ม   N794897/ E1681125
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

906,000

300,000300,000

176,000176,000

50,00050,000

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

7 ก่อสร้างฝายน้ําล้นคลองน้ํา
ขาว ม.4

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

วางท่อ ขนาด ø 0.80 เมตร 
จํานวน 7 ท่อน 5 จุด ทําราง
ข้ามฝาย

6 ขุดลอกเหมืองระบายน้ําคลอง
น้ําขาว ม.4  - หนองปล้อง   
ม.16

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมืองระบายน้ํา กว้าง
 1 เมตร ยาว 500 เมตร

8 ก่อสร้างฝายน้ําล้นกุดมิตาว ม.4

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

กองช่าง

กองช่างจํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

906,000

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
รายละเอียดตามแบบอบต.
กําหนด

5 กองช่าง

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่างช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ขุดลอกคลอง สายหัวนา กว้าง
 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร

โครงการขุดลอกคลอง      
สายหัวนา  ม.3

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

205,000
(2559 : 205,000) 

เริ่ม   N796430/ E1681647 (2558 : 105,000) 

สิ้นสุด N796021/ E1681654

 

205,000
(2559 : 205,000) 

 

เริ่ม   N794891/ E1681121
สิ้นสุด N794679/ E1681021

 

400,000
 

 

 

565,000
 (2559 : 565,000) 

(2557 : 3,230,000) 

(2556 : 633,000) 

เริ่ม   N796326/ E1682190

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

400,000 400,000 จํานวน
สระที่ขุด
ลอก (แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง11 โครงการขุดลอกสระวัด ม.5 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระ

9

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

โครงการขุดลอกคลองกุดมิตาว
 (ตอนบน) ม.4

กองช่าง

10 เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

โครงการขุดลอกห้วย
สาธารณะกุดปลาแขง  ม.4

12

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

565,000ขุดลอกคลอง กว้าง 75 เมตร 
ยาว 85 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร
 ลึกใหม่ 4 เมตร ตามแบบที่
อบต.กําหนด

205,000

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

กองช่าง

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

205,000

205,000ขุดลอกห้วยกุดปลาแขง ขนาด
กว้าง 9 เมตร ยาว 300 เมตร

205,000

565,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.5

ขุดลอกคลองกุดมิตาว 
(ตอนบน) ขนาดกว้าง 30 เมตร
 ยาว 150 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

129,100
 (2559 : 129,100) 

 (2556 : 1,207,000 ) 

เริ่ม   N802009/ E1682247
สิ้นสุด N801883/ E1682369

 

270,000
 

 

  

3,900,000
 (2559 : 3,900,000) 

 (2556 : 1,900,000 ) 

 

เริ่ม   N802488/ E1682432

 

369,000
(2559 : 369,000) 

(2558 : 275,000) 

เริ่ม   N797541/ E1681693 (2557 :540,000 ) 

สิ้นสุด N797079/ E1681652

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

3,900,0003,900,000 ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

16

กองช่าง

129,100 129,100

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่างโครงการขุดลอกคลองลําห้วย
น้อย  ม.8

15 โครงการขุดลอกหนองกะทะ 
ม.7

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกหนอง กว้าง 200 เมตร
 ยาว 200 เมตร ลึกเดิม 1.50 
เมตร ขุดลึกใหม่ 1.50 เมตร 
ตามแบบที่อบต.กําหนด

ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 600
 เมตร ลึกเดิม 1.50 เมตร ขุด
ลึกใหม่ 3 เมตร

369,000 369,000

ขุดลอกคลอง กว้าง 20 เมตร 
ยาว 900 เมตร ลึกเดิม 1.50 
เมตร ขุดลึกใหม่ 3 เมตร ตาม
แบบที่อบต.กําหนด

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

จํานวนที่
ขุดลอก 
(แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

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

270,000 270,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

14 โครงการขุดลอกคลอง ม.9 ถึง
ตําบลสระจรเข้

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

โครงการขุดลอกคลองสาย
ห้วยน้อย ม.7เชื่อมจาก  ม.13
 พร้อมสร้างฝายคสล.

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

13
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

373,000
(2559 : 2,780,000) 

(2558 : 1,582,000) 

เริ่ม   N795976/ E1673417 (2556 : 836,000 ) 

 

430,000
(2559 : 1,968,000) 

(2558 : 2,006,000) 

เริ่ม   N794749/ E1673041 (2556 :1,678,000 ) 

 

65,000
 

เริ่ม   N799680/ E1681879  

สิ้นสุด N800133/ E1681747
 

80,000
 

เริ่ม   N799422/ E1681197  

สิ้นสุด N799597/ E1681282
 

205,000
(2559 : 205,000) 

(2558 : 2,006,000) 

เริ่ม   N799418/ E1681203 (2556 :1,678,000 ) 

สิ้นสุด N799611/ E1681267
 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการขุดลอกสระน้ํา    
(สระวัด)  ม.10

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

17

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

21 โครงการขุดลอกคลองหินปูน 
 ม.13

430,000

373,000

18

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

205,000

จํานวน
สระที่ขุด
ลอก (แห่ง)

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

373,000

430,000

205,000

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกสระ กว้าง 80 เมตร 
ยาว 125 เมตร ลึกเดิม 2 เมตร
 ลึกใหม่ 1.5 เมตร

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

โครงการขุดลอกสระหนอง
สําโรง ม.10

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

19 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ ม.13 จากนานาย
ทิม ถึงฝายท่าข้าม

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ กว้าง
 5 เมตร ยาว 450 เมตร

65,000 65,000 ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร

กองช่าง

กองช่าง20 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ ม.13 จากนานาย
สมควร ถึงนานายรุ่งโรจน์

เพื่อใช้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
ระยะทาง 300 เมตร

80,000 80,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

16,707,000
(2559 : 16,707,000) 

 (2558 : 1,6707,000) 

 

90,000
  (2559 : 90,000 ) 

 

 

200,000

 

 
 

200,000

 

จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง

กองช่าง

ก่อสร้างฝายดิน กว้าง 5 เมตร
 ยาว 6 เมตร  ดินหนาเฉลี่ย 2 
เมตร  ปริมาตรงานดิน 84 
ลูกบาศก์เมตร วางท่อคสล.
ขนาด ∅ 0.80 เมตร จํานวน 5
 แถว ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมดาด
คอนกรีตหน้าท่อขนาด 1.5 x 
6 เมตร 1 ด้าน

24 ก่อสร้างฝายชลอน้ําล้น ม.4 เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

ก่อสร้างฝายชลอน้ํา ตามแบบ
ที่อบต.กําหนด

200,000 200,000

25 ก่อสร้างฝายดินข้ามคลอง   
(นานางสุข) ม.4

เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
สําหรับการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภค ในฤดูแล้ง
ของราษฎรและสัตว์เลี้ยง 
พร้อมทั้งบรรเทาปัญหา
อุทกภัยในช่วงฤดูน้ําหลาก

200,000 200,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

23 เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

โครงการขุดลอกคลองหนอง
ขอน  ม.16

90,000 90,000 กองช่างช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร และมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

จํานวน
ฝายที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ส่งน้ําช่วยเหลือพื้นที่
การเกษตรในฤดูฝน 
และการเพาะปลูกพืช
ในฤดูแล้ง  ทําให้
คุณภาพชีวิตและสภาพ
เศรษฐกิจดีขึ้น

กองช่าง

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

ระยะทางที่
ขุดลอก 
(เมตร)

จํานวน
สระที่ขุด
ลอก (แห่ง)

ช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ําในการทํา
การเกษตร และมีน้ําใช้
ในการอุปโภคบริโภค
อย่างพอเพียง

กองช่าง22 โครงการขุดลอกสระหนอง
ประดู่  ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมีน้ําใช้ในการ
อุปโภคบริโภค และใช้ใน
การเกษตรอย่างทั่วถึง

ขุดสระ กว้าง 300 เมตร ยาว 
900 เมตร  ลึกเฉลี่ย 3 เมตร

16,707,000 16,707,000
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21 26,326,100 27,027,100 27,027,100
1.3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

100,000
(2559 : 100,000) 

(2557 :20,000 ) 

(2557 :20,000 ) 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

15,000

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

กองการศึกษาฯ3 โครงการศูนย์การเรียนรู้ใช้
ชีวิตตามปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ใช้
ชีวิตตามปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

     จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้    
จํานวน 1 ศูนย์

15,000 15,000

จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

กองการศึกษาฯ100,000 100,0002 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

เพื่อจัดทําโครงการถ่ายทอด
ภูมิปัญหาท้องถิ่น ของคนรุ่น
เก่าให้กับประชาชนและ
เยาวชนรุ่นหลัง

จัดทําโครงการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  1 โครงการ

1 100,000

พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามปรัญญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับประชาชน

4 โครงการต่อเติมศูนย์สาธิต ม.7 เพื่อส่งเสริมความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงให้ประชาชน

        ต่อเติมศูนย์สาธิต          
จํานวน 1 แห่ง

100,000 100,000

สนับสนุนการดําเนินงาน
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 1 โครงการ

100,000

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ที่

กองสวัสดิการ
สังคม

จํานวนครั้ง
ที่จัด

โครงการ 
(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สนับสนุนการ
ดําเนินงานหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เกิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลด่านขุนทด

จํานวน
สถานที่ต่อ
เติม (แห่ง)

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
(หมู่บ้าน)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

100,000

345,000           415,000      415,000     

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
นําสินค้าในท้องถิ่นมา
จําหน่ายสร้างรายได้เลี้ยง
ครอบครัว

2.เพื่อให้มีพื้นที่ตลาดที่
เพียงพอสําหรับรองรับผู้ซื้อ
ผู้ขายที่เพิ่มขึ้นและเป็น
ตลาดที่ทันสมัยได้มาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เกิดศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตําบลด่านขุนทด

จํานวน
หมู่บ้านที่
ได้รับ

ประโยชน์
(หมู่บ้าน)

กองสวัสดิการ
สังคม

5 โครงการก่อสร้างสถานที่
จําหน่ายสินค้าตลาดชุมชน ม.7

ก่อสร้างสถานที่จําหน่ายสินค้า
ตลาดชุมชน

100,000 100,000
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2.1
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
30,000

(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 1,000,000
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5 (2559 : 1,000,000) 

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.6 (2558 : 2,000,000) 

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.16 (2557 : 2,000,000) 

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

500,000 500,000 จํานวน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กเล็กมีห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้งานที่ดี 
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กเล็กมีห้องเรียนที่มี
สภาพการใช้งานที่ดี 
ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษาฯ2 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน
หรือห้องเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียน/ห้องเรียน  ให้ถูก
สุขลักษณะและตรงตาม
มาตรฐานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ปรับปรุงห้องเรียนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 
ศูนย์

100,000 100,000

เด็กมีพัฒนาการเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด

กองการศึกษาฯโครงการจัดหาวัสดุการศึกษาเด็ก
เล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อเป็นการดูแลเด็ก
ปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญาให้
เป็นไปตามวัย โดยใช้สื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
ทางการศึกษา หรือเครื่อง
เล่น มุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์
 มีวัสดุการศึกษาที่เพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน

30,000 30,000 ร้อยละของ
จํานวน
เด็กที่มี

พัฒนาการ 
เหมาะสม
ตามวัย 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

1
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,000,000
(2559 : 1,000,000) 

(2557 : 1,200,000) 

1,000,000
(2559 : 1,00,000) 

(2558 : 1,00,000) 

(2557 : 1,00,000) 

400,000
(2559 : 400,000) 

(2558 : 400,000) 

(2557 : 400,000) 

150,000
(2559 : 150,000) 

 

3,680,000 2,780,000 2,780,000  

กองการศึกษาฯ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
อบต.ด่านขุนทด

500,000 500,000 จํานวน
เด็กที่รับ
การ

สนับสนุน
(คน)

เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี
ร่างกายเจริญเติบโต 
เหมาะสมตามวัยและ
ได้รับประทานอาหารที่
ถูกหลักโภชนาการ

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ศูนย์ที่
ปรับปรุง 
(ศูนย์)

7 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอบต.
  ด่านขุนทด จํานวน 3 ศูนย์

150,000เพื่อจัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การรจัดการเรียนการ
สอนทั้งภายในและ
ภายนอก

เด็กเล็กและเด็ก
นักเรียนมีภาวะ
โภชนาการที่ดี

จํานวน
โรงเรียน

6 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  มีการ
เจริญเติบโตที่เหมาะสม
ตามวัย

150,000

2.เพื่อให้เด็กได้รับ
ประทานอาหารที่ดี มี
ประโยชน์ มีสารอาหาร
ครบตามที่ร่างกายต้องการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
บรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนสร้างความ น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน

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

กองการศึกษาฯ1.เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัด อบต.ด่านขุนทด

2.เด็กเล็กถึงระดับ ป.6 ของ
โรงเรียนในพื้นที่

5 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)

เพื่อให้นักเรียนและเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียนได้
บริโภคอาหารเสริม(นม)   
      ตามเกณฑ์มาตรฐาน

1,000,000 1,000,000

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย ให้เด็กมี
การเจริญเติบโตที่
เหมาะสมตามวัย

500,000 500,000 จํานวน
โรงเรียน

ที่

กองการศึกษาฯเด็กอนุบาลถึงระดับ ป.6 ของ
โรงเรียนในเขตพื้นที่

เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถม มีร่างกาย
เจริญเติบโต เหมาะสม
ตามวัย

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.2
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
36,000

(2559 : 36,000) 

(2558 : 36,000) 

(2557 : 30,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

 

66,000 66,000 66,000

2.เพื่อให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจ  แนวคิดใหม่ๆ  
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

กองการศึกษาฯ1.เพื่อเพิ่มเติม
สมรรถภาพการจัดการ
เรียนการสอนเด็กปฐมวัย
ให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาเด็กเล็กทั้งทางด้าน
ร่างกาย สติปัญญาจิตใจ 
และอารมณ์ 

กองการศึกษาฯ1.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ความรู้ ความสามารถ

ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต. จํานวน 6 คน

2 โครงการพัฒนาระบบเครือข่าย
การศึกษาสื่อสารเรียนรู้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 30,000 30,000

1 โครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 36,000 36,000

พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน)  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
ผู้ดูแลเด็กที่
ได้รับการ
พัฒนา (คน)

มีบุคลากรด้าน
การศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถ

จํานวน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ครูผู้ดูแลเด็กได้รับ
ความรู้ แนวคิดใหม่ๆ
เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาเพื่อนํามา
พัฒนาปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ศูนย์เด็กเล็ก    
  

2.เพื่อให้บุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีโอกาส
พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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2.3
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
40,000

(2559 : 40,000) 

(2558 : 40,000) 

(2557 : 40,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

70,000 70,000 70,000  

2.เด็กมีความสามัคคี  
มีระเบียบ  รู้จักมีน้ําใจ
นักกีฬา  รู้แพ้  รู้ชนะ  
รู้อภัย

30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

2.เพื่อส่งเสริมความมี
ระเบียบวินัย ปลูกฝังการ
เล่นกีฬา  รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

40,000

2.เพื่อจัดอบรมส่งเสริม
และพัฒนาการการเรียนรู้
จากสถานที่จริงประกอบ
กับเป็นการพัฒนาการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

2 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

1.เพื่อส่งเสริมการออก
กําลังกายให้กับเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จํานวน 3 ศูนย์

30,000

1 โครงการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้าง
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัยเรียน

1.เพื่อส่งเสริมการทํา
กิจกรรมร่วมกันของเด็ก
และเยาวชน

เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จํานวน 3 ศูนย์

40,000

กองการศึกษาฯ1.เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
รู้จักการออกกําลังกาย

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

เยาวชนได้รับความรู้
เพิ่มเติมนอกห้องเรียน

กองการศึกษาฯ
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3.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
 

 

  

50,000
(2558 : 50,000) 

(2557 : 50,000) 

3.เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน

  

2.ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตของเกษตรกรและ
ช่วยลดปัญหาการใช้
ปุ๋ยเคมีในการกําจัด
วัชพืชและ แมลงศัตรูพืช

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยพืชสดใน
การเพิ่มผลผลิตพืช

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โครงการ/กิจกรรม

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ที่

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและช่วย
ลดปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด/
 สนง.เกษตร

อําเภอด่านขุนทด

2 โครงการอบรมใช้ปุ๋ยพืชสด  ศึกษาดูงาน/อบรมให้ความรู้   
 1 ครั้ง

50,000 50,000

2.ลดการปริมาณการใช้
ปุ๋ยเคมี

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

 สํานักงานปลัด/
 สนง.เกษตร

อําเภอด่านขุนทด

2.ลดต้นทุนการผลิตจากการ
ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการ
กําจัดโรค แมลง และวัชพืช

1 โครงการไถกลบตอซังข้าว  1.เพื่อทดแทนการเผาและ
การย่อยหน้าดินก่อนทําการ
เพาะปลูกด้วยเทคนิคและ
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

อบรมให้ความรู้  1 ครั้ง/สาธิต 50,000 50,000 1.ปัญหาด้านหมอก
ควันจากการเผาย่อย
หน้าดินลดลง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
(2557 : 50,000) 

50,000

200,000 100,000 100,000

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและช่วย
ลดปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด/
 สนง.เกษตร

อําเภอด่านขุนทด 

3 โครงการอบรมการป้องกัน
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

เพื่ออบรมการป้องกันการ
กําจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี

 ศึกษาดูงาน/อบรมให้ความรู้   
 1 ครั้ง

50,000 50,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

ช่วยลดต้นทุนการผลิต
ของเกษตรกรและช่วย
ลดปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมี

 สํานักงานปลัด

 

4 โครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ม.7

เพื่อส่งเสริมการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ

กุล่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ม.7 50,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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3.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

75,000
(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 50,000) 

 

150,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

(2557 : 50,000) 

 

20,000
 (2559 : 20,000)

 

245,000 245,000 245,000

มีวัสดุทางการเกษตร
ใช้อย่างเพียงพอ

3 โครงการจัดซื้อวัสดุทางการ
เกษตร

เพื่อจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร จัดซื้อวัสดุเกษตร 20,000 20,000

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงบนหลักความ
พอประมาณความมี
เหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
ที่ดี

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี)

75,000

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด/ 
สนง.เกษตร

อําเภอด่านขุนทด

จํานวน
ครั้งที่จัดซื้อ

(ครั้ง)

ที่

150,0002 โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การพึ่งตนเองของประชาชน
และชุมชนท้องถิ่นให้
สามารถนําไปใช้ในการ
ดําเนินชีวิตบนหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล
และมีภูมิคุ้มกันที่ดี

สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี)

ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

สํานักงานปลัด/ 
สนง.เกษตร

อําเภอด่านขุนทด

กลุ่มผู้นําด้านเกษตร
สามารถนําความรู้ที่
ได้มาถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่

1.เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ผู้นํา
เกษตรและอกม. ให้ได้รับ
องค์ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
และสามารถนําไปปฏิบัติได้
จริง

จัดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําเกษตร และอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 1 ครั้ง

อบรมให้ความรู้/ศึกษาดูงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

150,000

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
เกษตร และอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.)

75,000

2.ให้ผู้นําเกษตรและอกม. 
สามารถปฏิบัติได้เอง และ
กระจายถ่ายทอดองค์ความรู้
 ตลอดจนแนะนําความรู้แก่
เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้

1
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3.3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000

 

  

 

 

50,000

 

 

100,000 100,000 100,000

กลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง กลุ่มอาชีพมีเงินทุน
หมุนเวียนภายในกลุ่ม

50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

สํานักงานปลัด

กองสวัสดิการ 
สังคม

3.ประชาชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีและเสริมสร้าง
ความสามัคคีในชุมชน

1.เป็นการลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ในชุมชน

2.ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ในการเลี้ยงไก่

2 โครงการสนับสนุนอาชีพเลี้ยง
ปลาในกระชัง ม.9

เพื่อสนับสนุนเงินทุนในการ
ดําเนินกิจกรรมของกลุ่ม
อาชีพอาทิ กระชังพันธ์ปลา 
และอาหารปลา

50,000

 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง/ปี) 2.เพื่อเป็นการรวมกลุ่ม

สร้างความสามัคคีให้เกิดใน
ชุมชนเกิดการสร้างงาน 
สร้างรายได้ และเป็นการ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  
และยั่งยืนต่อไป

1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เลี้ยงไก่ดํา ม.7

เกษตรกรจาก 17 หมู่บ้าน รวม
 จํานวน 30 คน

50,000 50,000

ที่

1. เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่ลดรายจ่าย  และเพิ่ม
รายได้ภายในครัวเรือน

งบประมาณและที่ผ่านมา
โครงการ/กิจกรรม ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจําหน่ายและเพื่ออนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์
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4.1
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
50,000

(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 30,000) 

50,000 50,000 50,000

จํานวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

(คน)

    คณะกรรมการหมู่บ้าน     
 ม.1 - ม.17

คณะกรรมการ
หมู่บ้านมีความรู้  
ความสามารถพัฒนา
หมู่บ้านของตนเองได้
ดียิ่งขึ้น

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่อบต.

50,000 50,000 กองสวัสดิการ
สังคม

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  2 ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นําการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

11,790,000
(2559 : 12,462,000) 

1. ผู้สูงอายุ จํานวน 1,245 คน (2558 : 500,000) 

2. ผู้พิการ จํานวน 195 คน (2557 : 500,000) 

3. ผู้ติดเชื้อHIV จํานวน 7 คน  

 

20,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

(2557 : 20,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 :  30,000) 

 

60,000
(2559 : 60,000) 

(2558 : 60,000) 

(2557 :  60,000) 

กองสวัสดิการ
สังคม

4 โครงการภูมิคุ้มภัยสายใย
ครอบครัว

เพื่อส่งเสริมคนในครอบครัวมี
เวลาพูดคุยและร่วมทํา
กิจกรรมร่วมกัน

       เด็กและเยาวชน        
จํานวน 80 คน

60,000 60,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

คนในครอบครัวมี
เวลาพูดคุยและร่วม
ทํากิจกรรมร่วมกัน

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดําเนินงาน ให้แก่กลุ่มสตรี
ตําบลด่านขุนทด

กลุ่มสตรีตําบลด่านขุนทด 30,000 30,000 กองสวัสดิการ
สังคม

กลุ่มสตรีตําบลด่าน
ขุนทดมีศักยภาพมาก
ยิ่งขึ้น

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดือดร้อนใน
เบื้องต้น

กองสวัสดิการ
สังคม

3 โครงการเพิ่มศักยภาพและ
บทบาทสตรี

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้
พิการ

เพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการใน
การดูแลตนเอง อาทิเช่น  
สิทธิประโยชน์  การดูแล
สุขภาพร่างกาย  เป็นต้น

ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 
จํานวน 200 คน

20,000 20,000

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

กองสวัสดิการ
สังคม

1 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ 
HIV

เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ติดเชื้อ
 HIV

11,790,000 11,790,000 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ติดเชื้อ HIV มี
คุณภาพชีวิตที่ดี

   ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ติด
เชื้อ HIV ในตําบลด่านขุนทด 

จํานวนผู้รับ
เบี้ยยังชีพ 
(ราย)

ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี  ผู้สูงอายุ   ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน  หรือจัดหางบประมาณเพื่อดําเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพํฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึงพาตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ์และศักดิ์ศรีทัดเทียม
บุคคลทั่วไป งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 11790000 11790000 11790000 (KPI)

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 :  30,000) 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 :  100,000) 

20,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

(2557 :  30,000) 

50,000
(2559 : 50,000) 

 

23,890,000 23,890,000 23,890,000

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงานของ
สภาเด็กและเยาวชน

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการ
ดําเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนทุกระดับ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2550

สภาเด็กและเยาวชน 20,000 20,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

ตอบสนองความ
ต้องการของเด็กและ
เยาวชนในเรื่อง
กระบวนการการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ทั้งในระดับชุมชน
ท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนมีการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

กองการศึกษาฯ

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ
(หมู่บ้าน)

เพื่อให้ผู้เดือดร้อนมี
เครื่องอุปโภคและ
บริโภคที่จําเป็น

กองสวัสดิการ
สังคม

6 โครงการจัดงานวันเด็ก เพื่อส่งเสริมการทํากิจกรรม
ร่วมกันของเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน หมู่ 1 -17 100,000 100,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

5 โครงการสงเคราะห์เด็ก  
ครอบครัวผู้เดือดร้อน และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือด้านการเงิน
และจัดซื้ออุปกรณ์ รวมถึง
เครื่องอุปโภคบริโภคและ
สิ่งจําเป็นต่างๆ ในการ
บรรเทาความเดือดร้อนแก่
ผู้ด้อยโอกาส

หมู่ที่ 1 - 17 30,000 30,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู้ได้รับ
ความ

ช่วยเหลือ 
(ครัวเรือน)

ผู้เดือดร้อนจาก      
สาธารณภัยได้รับ
ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น

สํานักงานปลัด8 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสาธารณภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบสาธารณภัยในการ
ดํารงชีวิตเบื้องต้น

  ครอบครัวผู้เดือนร้อนจาก   
 สาธารณภัย จํานวน  15 

ครัวเรือน

50,000 50,000
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4.3
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
50,000

(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 :  30,000) 

 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 :  60,000) 

 

 

60,000
(2559 : 60,000) 

(2558 : 60,000) 

(2557 :  60,000) 

 

210,000 210,000 210,000

กองสวัสดิการ
สังคม

1.ผู้สนใจมีอาชีพเสริม
 และสามารถสร้าง
รายได้เสริมให้กับ
ตนเองและชุมชน  
และยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ
(ครั้ง)

3 จํานวน
ครั้งที่

อุดหนุน 
(ครั้ง)

กลุ่มอาชีพตําบลด่าน
ขุนทดมีศักยภาพยิ่งขึ้น

กองสวัสดิการ
สังคม

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ           
ตําบลด่านขุนทด

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงานให้แก่กลุ่ม
อาชีพในเขตตําบลด่านขุนทด

กลุ่มอาชีพตําบลด่านขุนทด 60,000 60,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ

เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม
อาชีพสร้างรายได้

กลุ่มอาชีพตําบลด่านขุนทด 50,000 ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นและพัฒนา
เป็นสินค้า OTOP 
ของตําบลในระยะ
ยาวต่อไป

กองสวัสดิการ
สังคม

2.ประชาชนในชุมชน
หมู่บ้านมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่มขึ้น

เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชนในชุมชนหมู่บ้าน 
และส่งเสริมให้ประชาชนได้
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์   ลดปัญหาการ
ว่างงาน และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพตําบล  
 ด่านขุนทด

จัดฝึกอบรม จํานวน 2 ครั้ง 100,000 100,000

1 50,000

 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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4.4
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
40,000

(2559 : 40,000) 

(2558 : 40,000) 

(2557 :  30,000) 

 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

 

70,000 70,000 70,000
4.5

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

20,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

(2557 :  20,000) 

 

จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

สามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติดและ
จํานวนเยาวชนที่ติดยา
เสพติดในพื้นที่มี
จํานวนลดลง

สํานักงานปลัด

2.เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
เยาวชนได้ทราบถึงโทษภัย
ของยาเสพติด

เพื่อลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและ
อบายมุขในสถานศึกษา

ลดปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
และอบายมุขใน
สถานศึกษา

กอง
สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด               
(ตามหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
มท 0810.3/ว 1102 ลว. 1 ก.ค.
 57)

1. สร้างกระแสค่านิยมและ
เสริมสร้างภูมคุ้มกันทางด้าน
จิตใจ ในกลุ่มเยาวชนที่จะไม่
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติด 1 โครงการ

40,000 40,000

1 โครงการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพ
การให้บริการของ             
อบต.ด่านขุนทด

เพื่อประเมินหาความพึง
พอใจของประชาชนผู้มาใช้
บริการของหน่วยงานแต่ละ
ส่วนภายใน อบต.ด่านขุนทด

ระดับคะแนนความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป

20,000 20,000

ดําเนินโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนและรับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

2 โครงการสถานศึกษาสีขาว โครงการป้องกันและแก้ปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
จํานวน 1 โครงการ

30,000 30,000 จํานวน
ครั้งที่จัด
โครงการ 
(ครั้ง)

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ
ของความ
พึงพอใจ 
(ร้อยละ)

เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
แก่ประชาที่อยู่ใน
พื้นที่อบต.ด่านขุนทด

สํานักงานปลัด

ดําเนินการโครงการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหา      ยาเสพติด การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดทุกระดับ  

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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5.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

225,000

(2559 : 225,000) 

(2558 : 225,000) 

(2557 : 150,000) 

 

300,000

(2559 : 300,000) 

(2558 : 300,000) 

(2557 : 200,000) 

 

525,000 525,000 525,000

งานด้านสาธารณสุข
ภายในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

จํานวน
หมู่บ้านที่
อุดหนุน 
(หมู่บ้าน)

งานด้านสาธารณสุข
ภายในหมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

2 โครงการเชื่อมโยงสายใย
เครือข่ายสาธาณสุข

เพื่อสนับสนุนการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุขของกลุ่มอ
สม.ตําบลด่านขุนทด เช่น
การแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
เรื่องต่าง ๆ

กลุ่มอสม.ประจําหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

300,000 300,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
(คน)

1 อุดหนุน อสม.ประจําหมู่บ้าน เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมกลุ่ม   
อสม.ประจําหมู่บ้าน

กลุ่มอสม.ประจําหมู่บ้านใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด 
จํานวน 15 หมู่บ้าน

225,000 225,000

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

5) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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5.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

225,000

(2559 : 225,000) 

(2558 : 120,000) 

(2557 : 90,000) 

 

225,000 225,000 225,000

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

 จํานวน 
ครั้งที่ 

สมทบต่อปี 
(ครั้ง)

ประชาชนให้ความ
สนใจดูแลสุขภาพกัน
มากขึ้น

1 โครงการสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิ่น หรือพื้นที่ (สปสช.)

เพื่อพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพให้มีคุณภาพ และ
ทั่วถึง

ประชากรในเขตพื้นที่ ม.1 - 17 225,000 225,000

ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริหารที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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5.3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

80,000

(2559 : 80,000) 

 

80,000 80,000 80,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

  1.อัตราการป่วย
และการเสียชีวิตด้วย
โรคระบาดตาม
ฤดูกาลลดลง

3.เพื่อเป็นการควบคุมการ
ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่

2.ประชาชนมีความรู้
ในการดูแลตนเอง

1.เพื่อลดอัตราป่วยและ
เสียชีวิตด้วยโรคระบาดตาม
ฤดูกาลของประชากรในชุมชน

2.เพื่อให้ประชาชนในเขต
อบต.มีความรู้เกี่ยวกับ
โรคติดต่อและการป้องกัน

ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย การป้องกันโรค  การใช้ยาอย่างถูกต้องและการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์

1 โครงการรณรงค์ควบคุมโรค
ระบาดตามฤดูกาล

ประชากรในเขตพื้นที่ ม.1 - 17 80,000 80,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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6.1
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
100,000

(2559 : 100,000)

เริ่ม    N796826/ E1683935
 

152,000

 

เริ่ม    N798738/ E1682329
สิ้นสุด N798905/ E1681880

วางท่อระบายน้ํา 550,000

เส้น 1 ระยะทาง 150 เมตร  

เส้น 2 ระยะทาง 180 เมตร
เส้น 3 ระยะทาง 130 เมตร

 

กองช่างโครงการก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน พร้อมป้ายชื่อ  
ม.14

1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

6) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบพัฒนาโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับความจําเป็นและความต้องการของประชาชนในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองช่าง

2

เพื่อให้มีป้ายทางเข้าหมู่บ้าน
ที่เห็นได้อย่างชัดเจนแก่ผู้
สัญจรไปมา

มีป้ายบอกทางเข้า
หมู่บ้านที่ชัดเจน

 ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน 
(หน้าปั้มปตท.) กว้าง 10 เมตร 
สูง 10 เมตร  ตามแบบอบต.
กําหนด

100,000

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

3 โครงการวางท่อระบายน้ําภายใน
หมู่บ้าน ม.6 พร้อมบ่อพัก

จํานวนป้าย
 (ป้าย)

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

100,000

จํานวน
เส้นทางที่
วางท่อ 
(เส้น)

550,000 550,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

โครงการวางท่อระบายน้ํา     
สายบ้านตาม่าว ม.13

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่างวางท่อระบายน้ํา ขนาด ø0.40 
เมตร ระยะทาง 245 เมตร 
พร้อมบ่อพักจํานวน 15 บ่อ

152,000 152,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

247,000
 

 

เริ่ม    N798090/ E1682070

 

200,000

 

เริ่ม    N803561/ E1685525  

 

ศาลากลางบ้าน  1 หลัง 400,000

 

 

 

 

กองช่าง6 โครงการก่อสรางศาลากลางบ้าน
 ม.7

เพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่ใน
การจัดประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

400,000 400,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง
(หลัง)

 รายละเอียดตามแบบอบต.
กําหนด

200,000 ความยาว
ของท่อลอด
เหลี่ยม 
(เมตร)

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
1.20 x 1.20 เมตร ยาว 6 เมตร
 จํานวน 2 ช่อง

การระบายน้ํา และ
การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

กองช่างเพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

247,000

5 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม         
สายลําเชียงไกร ม.15

ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง 
(เมตร)

4 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด
กว้าง 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 8
 เมตร จํานวน 2 ช่อง

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ทํานบตาเทียบ ม.8

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

247,000

200,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 102,000

(2559 : 100,000) 

(2558 : 30,000) 

(2556 : 5,000) 

 

104,000
 

 ซอยที่ 1 ระยะทาง 62 เมตร  

 ซอยที่ 2 ระยะทาง 62 เมตร
 ซอยที่ 3 ระยะทาง 60 เมตร

8 โครงการวางท่อระบายน้ํา     
เส้นหลังอําเภอ (จํานวน 3 ซอย) 
ม.2

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

104,000 104,000 ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ํา
(เมตร)

วางท่อระบายน้ํา คสล.ขนาด  
∅ 0.40เมตร

จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ 
(หมู่บ้าน)

กองช่าง

กองช่าง

3. ผู้ขับขี่สามารถประมาณ
ระยะทางของยานพาหนะที่
แล่นสวนมาได้อย่างแม่นยํา

 ติดตั้งกระจกโค้งจราจร (กระจก
สะท้อน)และไฟกระพริบ

7 โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) และไฟกระพริบ
 ตามจุดเสี่ยง

50,000 50,000

2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
การเฉี่ยวชนในทางคับขัน

การระบายน้ํา และ
การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการจราจร

4. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) หมู่ที่ 12   
จํานวน 4 จุด

2. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) หมู่ที่ 6  
จํานวน 4 จุด

1. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) หมู่ที่ 2  
จํานวน 3 จุด

3. ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) หมู่ที่ 7   
จํานวน 5 จุด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

 

 

 

1.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 100,000

(2558 : 30,000) 

หมู่ที่ 1 - 17 (2556 : 5,000) 

  

 

20,000

(2559 : 20,000)

 1. เส้นโรงซักฟอก  

 2. ซอยบ้านหมวดใหญ่

 

โครงการก่อสร้างสันชลอความเร็ว
 (ลูกระนาด) เส้นหลังอําเภอ ม.2

สันชลอความเร็วถนนเส้นหลัง
อําเภอ

10 โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
(กระจกสะท้อน) ตามจุดเสี่ยง ม.2

 ติดตั้งกระจกโค้งจราจร (กระจก
สะท้อน)และไฟกระพริบ ตามจุด

เสี่ยง

100,000 100,000 จํานวน
หมู่บ้านที่
เข้าร่วม
โครงการ

2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
การเฉี่ยวชนในทางคับขัน

3. ผู้ขับขี่สามารถประมาณ
ระยะทางของยานพาหนะที่
แล่นสวนมาได้อย่างแม่นยํา

9 โครงการซ่อมแซมระบบระบาย
น้ําในหมู่บ้าน ม.2

1.เพื่อซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน้ํา ป้องกันการเกิด
อุบัตุเหตุจากการสัญจร

ซ่อมแซมระบบระบายน้ําใน
หมู่บ้าน

100,000 100,000

2. เพื่อปรับปรุงรางระบาย
น้ําภายในหมู่บ้าน

20,000 กองช่างเกิดความปลอดภัย
และความสงบ
เรียบร้อยของ
การจราจรในเขต
ชุมชน

20,000

จํานวนฝา
ที่ซ่อมแซม
(ฝา)

1.อุบัติเหตุที่เกิดจาก
การสัญจรลดลง

กองช่าง

2.การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่าง

 

2.เพื่อสร้างความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยของ
การจราจรในเขตชุมชน

1.เพื่อชะลอความเร็วของ
ยานพาหนะที่สัญจรบนถนน

11 จํานวนจุด
ที่ก่อสร้าง
(แห่ง)

ลดความเสี่ยงต่อ
อันตรายที่จะเกิดขึ้น
จากการจราจร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วางท่อระบายน้ํา 758,000
(2559 : 758,000)

(2558 : 758,000)

เริ่ม    N796746/ E1683314
สิ้นสุด N796835/ E1683851

ก่อสร้างรางระบายน้ํา 180,000 180,000 180,000 กองช่าง

(2559 : 180,000) 

(2558 : 285,000) 

(2556 : 100,000) 

เริ่ม    N797042/ E1683430
สิ้นสุด N797078/ E1683520

180,000 180,000 180,000 กองช่าง

 

 

เริ่ม    N797042/ E1683430
สิ้นสุด N797078/ E1683520

14

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ม.2 เส้นหลังอําเภอ จํานวน 5 
ซอย

ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร 
จํานวน 5 ซอยๆ ละ 20 เมตร 
รวมระยะทาง 100 เมตร

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ม.2 เส้นทางไปบ้านนายจินดา 
รางระบายน้ําเชื่อมต่อรางระบาย
น้ําเดิม

ก่อสร้างรางระบายน้ําเชื่อมต่อ
รางระบายน้ําเดิม ระยะทาง 
100 เมตร ตามแบบที่อบต.
กําหนด

กองช่าง
 คสล.  ∅ 0.80 เมตร ยาว 610 
เมตร พร้อมบ่อพัก

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
โรงฆ่าสัตว์ พร้อมบ่อพัก ม.2

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

758,000 758,000 การระบายน้ํา และ
การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ความยาว
ของท่อ
ระบายน้ํา
(เมตร)

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

12
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

693,000
(2559 : 693,000)

เริ่ม    N796285/ E1684663 (2558 : 693,000)

 

100,000

(2559 : 100 ,000)

270,000

(2559 : 270,000) 

(2558 : 1,000,000) 

(2557 : 2,300,000) 

เริ่ม    N796703/ E1681072
สิ้นสุด N796918/ E1681190

 

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  
คสล.ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

270,000

3. สร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสองข้างทาง

2. เพื่อให้ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

15

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
สายข้างโรงฆ่าสัตว์ ม.2

1.เพื่อพัฒนาถนนให้มีความ
สะอาด  สวยงาม  สร้าง
ปลอดภัยในการเดินทางของ
ประชาชน

100,000

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของท่อลอด
เหลี่ยม 
(เมตร)

693,000ท่อลอดเหลี่ยม กว้าง 5 เมตร 
ยาว 8 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
ม.2   หลังหมู่บ้านลําเชียงไกร 
ทางไปโนนสะเดา

การระบายน้ํา และ
การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

100,000

270,000รางระบายน้ํา คสล.ภายใน
หมู่บ้าน พร้อมฝาปูน ขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร ยาว 1,500 
เมตร

ปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ และกําจัด
วัชพืชบริเวณสองข้างทาง ถนน

สายโรงฆ่าสัตว์

1.สองข้างทางถนนมี
ความสวยงาม สะอาด

ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ํา (เมตร)

2.ประชาชนสัญจรไป
มาสะดวก

16

693,000

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

 

กอง
สาธารณะ
สุขและ

สิ่งแวดล้อม

จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

3. เกิดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย
ของสองข้างทาง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

79,000

เริ่ม    N796703/ E1681072
สิ้นสุด N796918/ E1681190

 

150,000

(2559 : 150,000) 

 

100,000

(2559 : 100,000) 

(2558 : 30,000)

 

ศาลากลางบ้าน  1 หลัง 350,000

กว้าง  6 เมตร ยาว 12 เมตร (2559 : 350,000) 

 

 

มีป้ายชื่อซอยภายใน
หมู่บ้านแก่ประชาชน
ที่สัญจรไปมา

จํานวนป้าย
 (ป้าย)

19 โครงการวางท่อระบายน้ํา     
สระกุมสูง  ม.3

วางท่อระบายน้ํา  ∅ 0.60 เมตร
 ยาว 167 เมตร

150,000เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

20 โครงการจัดทําป้ายบอกชื่อซอย
ภายในหมู่บ้าน ม.3

1.เพื่อจัดทําป้ายชื่อซอย
ภายในหมู่บ้าน

ติดตั้งป้ายชื่อ ซอย ภายในหมู่บ้าน

2.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ซอยบ้านนางเปรี้ยว ม.3

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

79,000รางระบายน้ํา คสล. กว้าง 30 
เซนติเมตร  ยาว 44 เมตร

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

100,000

150,000

100,000

300,000

79,000

โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้าน
 ม.3

21 จํานวน
ศาลา

กลางบ้าน

300,000

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ระยะทางที่
วางท่อ 
(เมตร)

เพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่ใน
การจัดประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง
รางระบาย
น้ํา (เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เริ่ม    N796232/ E1681478
สิ้นสุด N796425/ E1681612

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 200,000

  

  

 

540,000

(2559 : 540,000) 

(2558 : 2,844,000) 

เริ่ม    N796233/ E1681479 (2557 : 2,070,000) 

สิ้นสุด N796426/ E1681610
 

480,000 ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่างการระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง50,000 จํานวนที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมีภายใน
หมู่บ้านมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

480,000

540,000

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย
รอบบึง ม.4

24 540,000

22

23

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
พื้นที่ว่างเปล่า ขาดการใช้
ประโยชน์ให้สามารถพัฒนา
เพื่อที่จะรองรับการทํา
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปูน ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร ยาว 300 เมตร

50,000

480,000

กองช่าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
รอบหมู่บ้าน  ม.4

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.
พร้อมฝาปูน ขนาด 0.30 X 
0.30 เมตร ระยะทาง 320 เมตร

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ม.4 เส้นสี่
แยกบ้านป้าหมาน - สระโตน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

(2559 : 100,000) 

 

 

ซ่อมแซมศาลากลางบ้าน  1 หลัง 100,000

 (2559 : 100,000) 

  

 

 

60,000
(2559 : 60,000)

เริ่ม    N796433/ E1681642  

 

50,000

 

 

 

ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง  
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิรส์
 สายบึงใหญ่ ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิรส์  ขนาด
 1.20 x 1.20 x 6 เมตร

60,000 60,00027

จํานวนป้าย
 (ป้าย)

มีป้ายชื่อซอยภายใน
หมู่บ้านแก่ประชาชน
ที่สัญจรไปมา

กองช่าง50,000 50,000

2.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของชุมชน

จํานวนที่
ซ่อมแซม 
(หลัง)

ประชาชนมีสถานที่
สําหรับประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

กองช่าง

กองช่าง100,000100,000

26 โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
 ม.4

เพื่อให้ชาวบ้านมีสถานที่ใน
การจัดประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน

50,000

28 โครงการจัดทําป้ายบอกชื่อซอย
ภายในหมู่บ้าน ม.5

1.เพื่อจัดทําป้ายชื่อซอย
ภายในหมู่บ้าน

ติดตั้งป้ายชื่อ ซอย ภายในหมู่บ้าน

50,000

ก่อสร้างบ่อบําบัดน้ําเสีย ม.4 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(แห่ง)

1.เพื่อรองรับน้ําเสียจาก
บ้านเรือนภายในหมู่บ้าน

2.เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําเน่า
เสียก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ํา
ธรรมชาติ

3.เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการ
จัดการน้ําเสียและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สามารถแก้ไขปัญหา
น้ําเน่าเสียที่เกิดใน
หมู่บ้านได้ ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่มี
ชีวิตความเป็นอยู่
และคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

25 บ่อบําบัดน้ําเสียตามแบบที่อบต.
กําหนด
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 100,000

  

  

 

300,000
 

 

 

 

 

3,600,000

(2559 : 3,600,000)

เริ่ม    N796877/ E1682628
สิ้นสุด N795759/ E1682579

 

ความยาว
ของคลอง 
(เมตร)

ประชาชนมีภายใน
หมู่บ้านมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

100,000

30

กองช่าง31

ประชาชนมีภายใน
หมู่บ้านมีพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน

300,000

กองช่าง

300,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

29

3,600,000

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
พื้นที่ว่างเปล่า ขาดการใช้
ประโยชน์ให้สามารถพัฒนา
เพื่อที่จะรองรับการทํา
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับ
พื้นที่ว่างเปล่า ขาดการใช้
ประโยชน์ให้สามารถพัฒนา
เพื่อที่จะรองรับการทํา
กิจกรรมต่างๆของชุมชน 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ

3,600,000โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน ม.5

จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
พร้อมฝาปูน ขนาด 0.30 x 
0.30 เมตร ยาว 2,000 เมตร 
ตามแบบที่อบต.กําหนด

ขุดลอกบ่อ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลตา
ปู่บ้าน ม.5

โครงการขุดลอกบ่อสาธารณะ
ประจําหมู่บ้านพร้อมปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ม.5

100,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3,000

 

 

 

120,000

 

 

 

170,000

 

 

 

200,000
(2559 : 200,000) 

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

3,000

34 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ข้างถนนทางหลวงชนบทภายใน
หมู่บ้าน ม.6

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําคสล. ขนาด   

 ø 0.60 เมตร ยาว 300 เมตร

170,000 170,000

โครงการวางท่อระบายน้ํา ซอย
บ้านนายจํานงค์  เวินขุนทด ม.6

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําคสล.ขนาด    
 ø 0.40 เมตร ยาว 200  เมตร
 พร้อมบ่อพัก

120,000 120,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ําคสล.ขนาด    
 ø 0.40 เมตร ยาว 6  เมตร

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

50,00035 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ
วัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

50,000

32 โครงการวางท่อระบายน้ํา     
(ติดบึง) เส้นหน้าบ้านนาย
ประเสริฐ ทองคลี่ ม.6

3,000

ปรับปรุงภูมิทัศน์

33

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระวัด ม.7
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

761,000
 

 

 

2,000,000

 

3.เพื่อบรรเทาภัยแล้งพื้นที่
 

 

ศาลาพักผู้โดยสาร 150,000

รายละเอียดตามแบบอบต.กําหนด  

 

 

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

2,000,000 2,000,000

38 โครงการก่อสร้างศาลาพัก
ผู้โดยสาร ม.7 (หน้าร้านก๋วยเตี๋ยว
เรือ)

150,000 150,000

วางท่อส่งน้ํา รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

1.เพื่อประโยชน์ด้านการ
จัดการแหล่งน้ําเพื่อ
การเกษตร2.เพื่อเตรียมการณ์รับมือภัย
แล้งที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
สายกลางหมู่บ้าน ม.7

ก่อสร้างรางระบายน้ํา ขนาด  
0.30 x 0.30 เมตรยาว 300 
เมตร พร้อมฝาปูน

761,000 761,000เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

37 โครงการวางท่อส่งน้ําจาก    
ห้วยน้อย ถึงหนองกระทะ ม.7

ประชาชนที่มานั่งรอ
รถโดยสารได้มีที่
สําหรับหลบแดด 
หลบฝน

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

กองช่างช่วยมีน้ําใช้ทันที 
สร้างรายได้ 
ประหยัดต้นทุน ลด
การสูญเสียน้ํา เกิด
ความมั่นคงทาง
ทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืน

จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

ความยาว 
 ของท่อ   
ส่งน้ํา(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนที่มานั่งรอ
รถโดยสารได้ใช้ประโยชน์
หลบแดด หลบฝน  และเป็น
จุดพักรถแก่ผู้สัญจร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1,187,000
 

เริ่ม    N801952/ E1682623
สิ้นสุด N802318/ E1682558

 

35,000
 

250,000
 

 

เริ่ม   N797697/ E1682005
สิ้นสุด N797692 /E1681951

 

กองช่าง

กองช่างประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

        ปรับปรุงภูมิทัศน์        
ระยะทาง 350 เมตร

41 โครงการก่อสร้างกําแพงกันน้ํา
เซาะถนนคสล. ม.8  สายเชื่อมต่อ
เทศบาล

 ก่อสร้างกําแพงกันน้ําเซาะ ยาว
 50 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบอบต.กําหนด

250,000

1.เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

2.เพื่อส่งเสริมการมีกองร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     
สายนาป้าหวัง ม.7

35,000 35,000 จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

39 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
รูปตัววี ม.7 จากหนองกระทะ 
ถึงสระวัด

ก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัววี 
ระยะทาง 475 เมตร 
รายละเอียดตามแบบอบต.
กําหนด

1,870,000 1,187,000 ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

เพื่อป้องกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง
เข้าไปสู่พื้นที่การเกษตรของ
ประชาชน

กองช่าง

250,000 ระยะทาง
ที่ก่อสร้าง 
(เมตร)

พื้นที่การเกษตรของ
ประชาชนไม่ถูกน้ํากัด
เซาะ

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8,000

 

 

100,000

เริ่ม   N798514/ E1682052
 

82,000
 

เริ่ม   N798738/ E1682329
สิ้นสุด N798905 /E1681880

 

301,000
(2559 : 301,000)

เริ่ม   N798514/ E1682052

 

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

โครงการวางท่อระบายน้ําข้าม
ถนนสายโนนบ้านน้อยเชื่อม ม.8

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

100,000

8,000 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างบล็อกคอน    
เวิร์สข้างสระตาเผือก ม.9

วางท่อคสล.ขนาด ø 0.40 
เมตร ยาว 6 ท่อน

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

8,00042 กองช่าง

กองช่าง

43 บล๊อกคอนเวิร์ส ขนาด 1.20 x 
1.20 เมตร  ยาว 7 เมตร

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

82,000

100,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

301,00045 โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม เส้น
หน้าทํานบห้วยน้อย คสช.ข้าง
สระตาเผือก ม.9

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อบล๊อกคอนเวิร์ส กว้าง    
 2 x 2 เมตร ยาว 11 เมตร

44 โครงการวางท่อระบายน้ําจาก
บ้านนางสุชาติ จอมทึก ม.9 ไป
ทุ่งนา

วางท่อระบายน้ําคสล.ขนาด    

 ø 0.40 เมตร ยาว 120 เมตร
 พร้อมบ่อพักจํานวน 10 บ่อ

301,000

82,000 วางท่อ
บล๊อกคอน
เวิร์ส กว้าง 
    2 x 2 
เมตร ยาว 
11 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

270,000
(2559 : 270,000)

 

195,000
 (2559 : 80,000)

เริ่ม    N795976/ E1673417  

 

100,000

 

 

100,000
(2559 : 100,000)

เริ่ม    N796765/ E1682830

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และการ
ระบายน้ําเป็นไปด้วย
ความสะดวก

ความยาว
ของท่อ 
(เมตร)

47 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิรส์
 สายทางเข้าวัด ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิรส์ ขนาด
 1.20 x 1.20 เมตร ยาว 15 
เมตร

195,000

50,000 จํานวน
สระน้ําที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

กองช่าง

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

270,000270,000

จํานวนฝา
ที่ซ่อมแซม 

(ฝา)

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. ซอยบ้านลุงกัน วินัยสุชาติ 
ม.9

ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบสระน้ํา
หนองโสน

48 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ําและระบบระบายน้ํา        
สายกลางหมู่บ้าน ม.11

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําและ
ระบบระบายน้ํา

100,000 100,000

กองช่าง

กองช่าง

46

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก
และประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง และป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุในการสัญจร

195,000

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบ
สระน้ําหนองโสน  ม.11

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระ
น้ําเพื่อให้เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

50,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

45,000 45,000 45,000 กองช่าง

 

422,000

 

 
 

215,000

 

 

333,000

(2559 : 333,000)

เริ่ม   N798249/ E1683883
สิ้นสุด N798549 /E1683806

50

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่างโครงการวางท่อระบายน้ํา     
เส้นภายในหมู่บ้าน ม.12

333,00053 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่าง

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อ  ∅0.60 เมตร ระยะทาง
 400 เมตร

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

333,000

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

215,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

ก่อสร้างรางระบายน้ําตามแบบ
ที่อบต.กําหนด โดยรื้อท่อเดิม
ออก และก่อสร้างรางระบาย
น้ําพร้อมฝาปูนใหม่ ระยะทาง 
19 เมตร

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

วางท่อระบายน้ําคสล.ขนาด   

ø0.60 เมตร ยาว 200  เมตร 
พร้อมบ่อพัก

422,000

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมฝาปูน  ซอยยายจันทร์ ม.11

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมวางท่อระบายน้ํา สายถนน
เข้าบ่อวัดบ้านใหม่ด่านขุนทด   
ม.12

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

215,000

422,000

กองช่างก่อสร้างรางระบายน้ํา 
ระยะทาง 80 เมตร พร้อมวาง
ท่อขนาด 0.60 เมตร จํานวน 
15 ท่อน

โครงการวางท่อระบายน้ํา     
เส้นหน้าศาลตาปู่ ม.12

52

51
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

70,000

 

เริ่ม    N798747/ E1682326
สิ้นสุด N798830/ E1882262

20,000

(2559 : 20,000)

เริ่ม   N798778/ E1682430
สิ้นสุด N798946 /E1682417

 

540,000

เริ่ม    N798775/ E1682432
สิ้นสุด N798861/ E1682616

44,000

 

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่าง

กองช่าง

55 ขุดลอกรางระบายน้ํา ขนาด 
0.30 x 0.30 เมตร ยาว 200 
เมตร ตามแบบที่อบต.กําหนด

20,000

44,000 44,000 ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

วางท่อระบายน้ําคสล.ขนาด

ø0.60 เมตร ยาว 50  เมตร

57 โครงการวางท่อระบายน้ําคสล. 
หน้าปตท. ม.14 (ประสานทาง
หลวงชนบท)

56

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

20,000โครงการซ่อมแซม และขุดลอก
รางระบายน้ํา ซอยบ้านผู้ใหญ่บุญ
ธรรม ม.13

70,00054 เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อระบายน้ํา ขนาด ø0.40 
เมตร ระยะทาง 110 เมตร 
พร้อมบ่อพักจํานวน 6 บ่อ

70,000

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของท่อ

ระบายน้ํา 
(เมตร)

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

กองช่างโครงการวางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก สายจากบ้านนางวุฒิ ต๊ะสุ
ถึงศาลางกลางบ้าน  ม.13

กองช่างความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
พร้อมฝาปูน เส้นกลางหมู่บ้าน ม.
13 (ต่อเส้นเติม)

540,000 540,000เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

วางท่อขนาด0.30 x 0.30 เมตร
 ยาว 300 เมตร พร้อมฝาปูน

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

55,000

 

40,000

 

 

 

ซ่อมแซมศาลากลางบ้าน 50,000
 (2559 : 50,000)

 

 

20,000

(2559 : 20,000)

กองช่าง

ระยะทาง
ที่ปรับปรุง
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม

    ลอกท่อระบายน้ํา ระยะทาง 
260 เมตร

เพื่อให้ปรับปรุงศาลา
กลางบ้านให้มีสถานที่ในการ
จัดประชุม หรือทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ร่วมกัน

ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

โครงการลอกท่อระบายน้ําสาย
หน้าบ้านหมวดโคตรมี ถึงหน้า
ปั้มปตท. ม.14

กองช่าง

กองช่างระยะทาง
ที่ซ่อมแซม 
(เมตร)

 

กองช่างประชาชนมีสถานที่
สําหรับประชุม ทํา
กิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน

จํานวนที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

50,000

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

58 โครงการซ่อมแซมฝาท่อคสล.    
สี่แยกบ้านนายสุรธีย์ ถึงหน้าบ้าน
นางเข็ม ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมฝาตะแกรงเหล็ก 
ระยะทาง 175 เมตร 
รายละเอียดตามแบบอบต.
กําหนด

55,000 55,000

59 40,000

โครงการยกระดับฝาตะแกรง
เหล็ก หน้าบ้านป้าไร - บ้านยาย
พอ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

40,000 ระยะทาง
ที่ลอกท่อ
ระบายน้ํา 
(เมตร)

โครงการซ่อมแซมศาลากลางบ้าน
 ม.14

ยกระดับฝาตะแกรงเหล็ก   
ตามแบบที่อบต.กําหนด

20,000

50,00060

20,00061
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

549,000

 

เริ่ม    N803561/ E1685525  

 

1,020,000

(2559 :1,800,000)

เริ่ม    N801461/ E1683013
สิ้นสุด N802117/ E1683173

 

2,200,000

 

 

30,000

(2559 : 50,000)

 

กองช่าง

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

65 โครงการซ่อมแซมฝาท่อระบาย
น้ําหรือตะแกรงปิดท่อระบายน้ํา 
 ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ําหรือ
ระบบระบายน้ํา จํานวน 20  จุด

30,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

จํานวนจุด
ที่ซ่อมแซม 

(จุด)

1,020,000เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

2,200,000

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. 
0.30 x 0.30 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 680 เมตร         
ตามแบบที่อบต.กําหนด

549,000 549,00062 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมห้วยลํา
เชียงไกร (ท่าข้าม) ม.15

เพื่อให้มีท่อระบายน้ําช่วย
ระบายน้ําได้สะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 
2.40 x 2.40 เมตร ยาว 6 เมตร
 จํานวน 3 ช่อง

กองช่าง

1,020,000

ความยาว
ของท่อ 
ระบายน้ํา 
(เมตร)

30,000

63 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา  
เส้นโรงเรียน ถึงทางออกบ้าน
เขื่อน ม.15

ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่าง

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

64 โครงการวางท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก ม.17 สายโรงน้ําแข็งถึง
ถนนสีคิ้ว - ชัยภูมิ

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

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

ความยาว
ของท่อลอด
เหลี่ยม 
(เมตร)

การระบายน้ํา และ
การคมนาคมเป็นไป
ด้วยความสะดวก

2,200,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

206,000

(2559 :206,000)

(2558 : 855,000)

(2557 : 330,000)

เริ่ม    N797762/ E1684213
สิ้นสุด N798009/ E1684005

 

100,000

 

 

 

100,000

 

 

 

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก

206,000 ความยาว
ของราง
ระบายน้ํา 
(เมตร)

กองช่าง

68

เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา
พร้อมบ่อพักสายทางเข้าหมู่บ้าน 
ม.17

ก่อสร้างรางระบายน้ําตัววี 
ขนาด 0.30 x 0.30 เมตร ยาว 
300 เมตร ตามแบบที่อบต.
กําหนด

206,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
ดําเนินการ
(หมู่บ้าน)

100,000

ทําความสะอาดท่อระบายน้ํา
เพื่อให้การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก ลดปัญหา
น้ําท่วม น้ําขัง

หมู่ที่ 1 - 17 100,000 กองช่างจํานวน
หมู่บ้านที่
ดําเนินการ
(หมู่บ้าน)

100,000โครงการลอกท่อระบายน้ํา
ภายในหมู่บ้าน

66

กองช่าง1.อุบัติเหตุที่เกิดจาก
การสัญจรลดลง

67 โครงการซ่อมแซมพร้อมปรับปรุง
ระบบระบายน้ํา

หมู่ที่ 1 - 17

2. เพื่อปรับปรุงรางระบาย
น้ําภายในตําบล

1.เพื่อซ่อมแซมฝาปิดท่อ
ระบายน้ํา ป้องกันการเกิด
อุบัตุเหตุจากการสัญจร

100,000

2.การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

การระบายน้ําเป็นไป
ด้วยความสะดวก
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000

 

150,000
 

35,000
 

22,841,000 23,022,000 22,339,000  

จํานวน
สถานที่
ปรับปรุง 
(แห่ง)

ประชาชนมีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ และ
เป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่

กองช่าง

2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่

71 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์     
หน้าวัด ม.4

1.เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
และเป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 

    ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด     
บ้านโคกรักษ์

35,000 35,000

100,00069 โครงการมอบวัสดุซ่อมแซมที่อยู่
อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้
และผู้ด้อยโอกาส

100,000ประชาชนผู้ยากไร้และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อบต.

ด่านขุนทด

กอง
สวัสดิการ
สังคม

1.เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่ประสบปัญหา
เรื่องที่อยู่อาศัย

2. สนับสนุน ช่วยเหลือ
ผู้ด้อยโอกาสมีที่อยู่อาศัยมี
ความมั่นคงปลอดภัย และมี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จํานวนผู้ที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 
(คน)

70 โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่น
ประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์
ราชันราชินี

ก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วม
ใจ เทิดไท้องค์ราชันราชินี

150,000 150,000 จํานวนที่
ก่อสร้าง 
(หลัง)

กอง
สวัสดิการ
สังคม

เพื่อก่อสร้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงที่อยู่อาศัยและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้
ยากไร้ ผู้พิการหรือยากจน 

ประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้
 ผู้พิการหรือยากจน 
มีที่อยู่อาศัยมั่นคง 
ดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข

1. แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ผู้ด้อยโอกาสด้านที่
อยู่อาศัย

2.ประชาชนผู้ยากไร้ 
ด้อยโอกาส ได้มีที่อยู่
อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
 มีความปลอดภัย
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6.2
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
999,500 999,500 999,500

(2559 : 546,000 ) 

(2558 : 513,000 ) 

เริ่ม    N796028/ E1682251 (2557 : 620,000 ) 

สิ้นสุด  N796229/ E1682170

150,000
 

เริ่ม    N796684/ E1681362  

 

62,000
(2559 : 88,000) 

เริ่ม    N796163/ E1680565 (2557 : 111,000) 

สิ้นสุด  N796392/ E1680667  

 

16,113,000

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
พร้อมรางระบายน้ํา โรงเรียนบ้าน
ใหม่เจริญสุข ม.5

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

ถนนคสล กว้าง 4 เมตร ยาว 275 
เมตร หนา 0.15 เมตร

กองช่างแก้ไขปัญหาน้ํา
ท่วมพื้นที่ชุมชนได้

กองช่าง4 ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 
5,000 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

16,113,000 16,113,000

150,000 1,500,000 ความยาว
ของกําแพง 
(เมตร)

ก่อสร้างกําแพง สูง 3 เมตร ยาว 
50 เมตร  รายละเอียดตามแบบ
อบต.กําหนด

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

2 โครงการก่อสร้างกําแพงกันน้ํา
เซาะ หน้าวัดสว่างอารมณ์    
(บ้านจั่น) บริเวณมุมสะพาน ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อป้องกันการกัด
เซาะและแก้ไขปัญหา
น้ําท่วมพื้นที่ชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนคสล    .
เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง  5  เมตร ยาว 
300  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

74,000 74,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

600,000
 

 

เริ่ม    N796777/ E1683662  

สิ้นสุด  N796800/ E1683266
 

782,000

(2559 : 647,000) 

เริ่ม   N797826 / E1684004 (2558 : 833,000) 

สิ้นสุด N797628 / E1684212 (2557 : 838,000) 

576,000

 

เริ่ม    N797855/ E1681618
สิ้นสุด  N799278/ E1682186

 

370,000
(2559 : 300,000) 

(2558 : 391,000) 

เริ่ม    N799588/ E1684313 (2556 : 100,000) 

สิ้นสุด  N799846/ E1685528

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
 ม.8 ไป ม.9 และ ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

576,000 กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับคสล. พร้อมวางท่อ          
เส้นร้านอาหารบัวหลัน ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 400
เมตร พร้อมวางท่อ

600,000 600,000

576,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

5

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

370,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

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

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหน้าบ่อนไก่ ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

370,000

782,0006 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
สายทางเข้าหมู่บ้าน ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 290 
เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

782,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

125,000

เริ่ม    N798964/ E1683896
สิ้นสุด  N799274/ E1684986

137,000

 
 

66,000
(2559 : 66,000) 

เริ่ม    N798904/ E1683713
สิ้นสุด  N799759/ E1684666

679,000
(2559 : 679,000) 

 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ส่วนโยธา

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ส่วนโยธา

66,000 66,000

137,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง125,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

125,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

679,000

9 โครงการก่อสร้างถนนดิน      
สายหนองสําโรง ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร   ยาว  
1,200 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

11 โครงการก่อสร้างถนนดินจาก
ที่ดินนางมลถึงที่ดินนายประสาท 
เวียนขุนทด ม.1

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนาทิศล้าน ถึงนานางเครือ  
ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว
400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

137,000

ส่วนโยธา12 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายสายเจ้าปู่ ถึงแท่นปูน ม.1

679,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

344,000
(2559 : 344,000) 

 

เริ่ม   N799018/ E1683668
สิ้นสุด N800827 / E1685877

600,000
(2559 : 600,000) 

 

เริ่ม   N718613/ E1683780
สิ้นสุด N798707 / E1684556

429,000
(2559 : 429,000) 

 

เริ่ม   N799263/ E1683535
สิ้นสุด N800735 / E1683655

401,000
(2559 : 401,000) 

 

เริ่ม   N799801/ E1684697
สิ้นสุด N800751 / E1683788

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยบ่อขยะ ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เส้นติดบ้านกุดน้ําใส (บ่อนไก่) ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

344,000 344,000 กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.1 เส้นจากบ้านนายดํา ถึง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

429,000

14 600,000 600,000

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.1 เส้นไร่นายช่วง ไปถึง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,400  เมตร

401,000 401,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

429,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

316,000
(2559 : 316,000) 

 

เริ่ม   N800068/ E1685101
สิ้นสุด N800827 / E1685877

2,718,000
(2559 : 2,718,000) 

 

เริ่ม   N799019/ E1683683
สิ้นสุด N799588 / E1684312

602,000
(2559 : 602,000) 

 

เริ่ม   N799018/ E1683668
สิ้นสุด N800827 / E1685877

4,196,000
(2559 : 4,196,000) 

 

เริ่ม   N718613/ E1683780
สิ้นสุด N798707 / E1684556

4,196,00020

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ่อขยะ ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร

4,196,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.1 บ้านนายแฉะสิ้นสุดบ้านกุด
น้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

316,000 316,000

602,000 602,000

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
ต่อจากศาลากลางบ้าน ถึงบ่อนไก่
 ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,100  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

2,718,000 2,718,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

19 โครงการก่อสร้างถนนคสล ม.1 
เส้นติดบ้านกุดน้ําใส (บ่อนไก่)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

1,400,000
(2559 : 1,400,000) 

 

เริ่ม   N799249/ E1683498
สิ้นสุด N798579 / E1683786

2,199,000
(2559 : 2,199,000) 

 

เริ่ม   N800068/ E1685101
สิ้นสุด N800827 / E1685877

3,150,000
(2559 : 3,150,000) 

 

เริ่ม   N718613/ E1683780
สิ้นสุด N798707 / E1684556

1,050,000
(2559 : 1,050,000) 

 

เริ่ม   N799249/ E1683498
สิ้นสุด N798579 / E1683786

กองช่าง24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
ม.1 เส้นข้างโรงเรียนมัธยมด่าน
ขุนทด ถึงม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

21 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 
เส้นข้างโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
 ถึง ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 5 เมตร ยาว 
700 เมตร

1,400,000 1,400,000

3,150,000

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.1 
บ้านนายแฉะสิ้นสุดบ้านกุดน้ําใส

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,100 เมตร

2,199,000 2,199,000

1,050,000

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   
 ซอยบ่อขยะ  ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,100 เมตร

3,150,000

ถนนลาดยาง  กว้าง 5  เมตร ยาว
 700 เมตร

1,050,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

1,200,000 1,200,000 1,200,000
(2559 : 3,231,000) 

 

134,000 134,000 134,000
(2559 : 192,000) 

เริ่ม    N796752/ E1684605  

สิ้นสุด  N795672/ E1684654

200,000 200,000 200,000
 

 

916,000
(2559 : 916,000) 

(2557 : 1,812,000) 

เริ่ม    N796742/ E1683425  

สิ้นสุด  N796832/ E1683854

 

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

916,000ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา

กองช่างถนนหินคลุก  กว้าง 5  เมตร ยาว 
150  เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ําคสล. ขนาด ø 0.60 เมตร 
จํานวน 140 ท่อน พร้อมบ่อพัก

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนนที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
บ้านลําเชียงไกร ม.2

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.2  ทางไปโนนสะเดา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อระบายน้ํา         
เส้นโรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

26

27

28

25

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. โดยการปู 
แอสฟัลติกท์ ทับถนนคสล.เส้นเดิม
 กว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร

ถนนหินคลุก  กว้าง 4 เมตร  ยาว 
800 เมตร

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

916,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
โรงฆ่าสัตว์ พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ม.2
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

190,000
(2559 : 190,000)

เริ่ม    N796529/ E1684645 (2558 : 190,000)

สิ้นสุด  N796469/ E1684642

 

1,082,000 2,702,000 2,702,000
(2559 : 1,082,000)

(2558 : 190,000)

เริ่ม    N796752/ E1684605
สิ้นสุด  N795672/ E1684654

 

20,000
(2559 : 20,000)

 

 

เริ่ม    N796928/ E1683274
สิ้นสุด  N796908/ E1683680

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล 
เส้นทางแยกลานมันไปบ้านโนน
สะเดา ถึงประปาด่าน ม.2

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว  
500 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
เส้นบ้านนายฉันณะ  ม.2

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร

190,000 190,000 กองช่าง29

30

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่างความยาว
ของถนนที่
ปรับปรุง 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

31 เพิ่มไหล่ทางถนน ระยะทาง 200 
เมตร

เพิ่มไหล่ทางถนนซอยสนามปาก
ทาง ม.2 ถึงบ้านนายจินดา ม.2

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอล
ฟัลท์ติก ซอยบัวหลัน ม.2

20,000

1,272,0001,272,000 1,272,00032 ปรับปรุงผิวจราจร โดยปูผิวแอล
ฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร 
ยาว 410 เมตร หนา 0.04 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

20,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

402,000
(2559 :402,000)

เริ่ม    N796927/ E1681349  

 

ยกคันดินถนน 13,000 13,000 13,000
(2559 :13,000)

 

เริ่ม    N796897/ E1681204
สิ้นสุด  N796908/ E1681306

โครงการก่อสร้างถนนคสล.
สายตาปู่บ้าน ม.3

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 30 
เมตร เสริมดิน 0.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

68,000 68,000 68,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

 

ก่อสร้างถนคสล. พร้อมราง
ระบายน้ํา ม.3 สายบ้านนาง
เปรียว - นายเยาว์

ถนนคสล.  กว้าง 3 เมตร ยาว 20 
เมตร พร้อมรางระบายน้ํา

65,000 65,000 65,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

 

150,000
(2558 : 1,000,000) 

เริ่ม    N796931/ E1681355  

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

34

35

150,000 1,500,00037 โครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองสวนหมาก (ซอยหลังวัด) ม.3

ความยาว
ของสะพาน 
(เมตร)

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของสะพาน 
(เมตร)

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

402,000โครงการก่อสร้างบล๊อก        
คอนเวิร์สข้ามคลองสวนหมาก ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

33 ก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส ขนาด 
2.10 x 2.10 เมตร จํานวน 3 ช่วง
ยาว 5 เมตร ตามแบบอบต.กําหนด

402,000

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร

36

โครงการยกคันดินถนน เส้นบ้าน
นางใย ม.3

สะพาน กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร
 ตามแบบที่อบต.กําหนด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

455,000 455,000 455,000 กองช่าง
(2559 : 689,000) 

(2557 : 246,000) 

เริ่ม    N797015/ E1679990 (2556 : 467,000) 

สิ้นสุด  N798154/ E1679697

455,000

(2559 : 574,000)

เริ่ม    N797188/ E1681062
สิ้นสุด  N798869/ E1680609

ยกคันดินถนน 30,000
 

 

เริ่ม    N797316/ E1679730
สิ้นสุด  N797413/ E1679440

584,000
(2559 : 584,000) 

เริ่ม    N797031/ E1680039  

สิ้นสุด  N798431/ E1679304

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการยกคันดินถนน        
สายหนองขลุย ม.3 กว้าง 3 เมตร ยาว 350 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.50 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหัวนา ม.3

38

กองช่าง

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,000 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

30,000

กองช่าง455,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

455,000โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายกกนา ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

39

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

40 30,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

584,000 584,000 กองช่าง41 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายโคกนาไปบ้านหลุง  ม.3

 75



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

714,000
(2559 :714,000) 

เริ่ม    N797135/ E1679720
สิ้นสุด  N798748/ E1678186

101,000
(2559 :101,000) 

 

เริ่ม    N796626/ E1681165
สิ้นสุด  N796615/ E1681127

55,000
(2559 : 55,000)

เริ่ม    N796909/ E1680914
สิ้นสุด  N796889/ E1680919

226,000
(2559 : 226,000)

เริ่ม    N796889/ E1681192
สิ้นสุด  N796928/ E1681346

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

44

45 ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 161
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 32 
เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายมี ม.3

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

101,000

ถนนหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนางสมบูรณ์  ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายสี ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

714,000714,000

226,000 226,000

55,000 55,000

101,000

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านหลุง ม.3

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

42

43
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

5,368,000
(2559 :5,368,000)

เริ่ม    N797137/ E1681084
สิ้นสุด  N798957/ E1680674

307,000
(2559 : 307,000)

เริ่ม    N796889/ E1681192
สิ้นสุด  N796928/ E1681346

646,000
(2559 : 646,000)

เริ่ม    N796961/ E1680546
สิ้นสุด  N797114/ E1680516

17,000
(2559 : 17,000)

เริ่ม    N796881/ E1681105
สิ้นสุด  N796878/ E1681133

35,000
(2559 : 35,000)

เริ่ม    N796801/ E1680947
สิ้นสุด  N796769/ E1680947

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

46

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 20 
เมตร

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางแฉล้ม ม.3

ถนนคสล.กว้าง 1.20 เมตร ยาว 
20 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
2,500 เมตร

ถนนคสล.  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
161 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
กกนา ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
เส้นบ้านนางใย ม.3

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
เส้นทางไปโรงปุ๋ย ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

646,000

5,368,000

ถนนคสล.เส้นทางไปโรงปุ๋ย กว้าง 
4 เมตร ยาว 300 เมตร

47

48

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

5,368,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

49

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

35,000 35,000

กองช่าง17,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

646,000

307,000 307,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

17,000

50 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายพัด ม.3
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

ยกคันดินถนน 130,000
 

 

439,000
(2559 : 439,000)

เริ่ม    N796833/ E1681217  

สิ้นสุด  N796918/ E1681103
 

653,000
(2559 : 653,000)

เริ่ม    N796833/ E1681217  

สิ้นสุด  N796918/ E1681103
 

394,000

เริ่ม    N796065/ E1681052
สิ้นสุด  N794684/ E1683028

105,000

เริ่ม    N769322/ E1681665

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
600 เมตร

105,000 105,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคลอง
น้ําขาวทิศเหนือ ม.4

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

54

439,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

394,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการซ่อมแซมถนนคสล
ภายในหมู่บ้าน ม.3

55 ก่อสร้างถนนหินคลุก ม.4 สาย
รอบบึง พร้อมลงหินคลุก

52

51

53 โครงการเทคอนกรีตทับเส้นทาง
เดิมภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

653,000 653,000

กองช่าง

394,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ส่วนโยธา

439,000

เทคอนกรีตทับเส้นทางเดิม.
ภายในหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว
 300 เมตร หนา 0.10 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,730 เมตร

ส่วนโยธา

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน
 กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,100 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการยกถนนคันดินสาย
หนองหมู ม.3

130,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

130,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

252,000
(2559 : 194,000)

เริ่ม    N796065/ E1681052
สิ้นสุด  N794684/ E1683028

24,000 24,000 24,000
 

 

185,000

เริ่ม    N794686/ E1680926
สิ้นสุด  N794857/ E1681120

265,000
 

 
 

60,000
(2559 : 60,000)

เริ่ม    N795459/ E1680875
 

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างถนนดิน เส้น
ด้านหน้านานางสุข ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนดิน 60,000 60,000

กองช่าง

โครงการยกระดับถนน คสล. 
สายบ้านป้าแต๋ว ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ยกระดับถนน คสล. กว้าง 3 เมตร
 ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร

185,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ก่อสร้างถนนดิน สายกุดมิตาว ม.4 265,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

59 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

265,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนนหินคลุก           
สายกุดมิตาว ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

185,000

252,000252,000

57

56 ก่อสร้างถนนดินสายเลียบคลอง
น้ําขาว (ทางทิศใต้) พร้อมวางท่อ 
 ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 2,000
 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

194,000
(2559 :194,000)

เริ่ม    N796373/ E1681148
สิ้นสุด  N794693/ E1680333

118,000
(2559 :118,000)

310,000
(2559 :310,000)

เริ่ม    N794936/ E1681629
สิ้นสุด  N794674/ E1681020

347,000
(2559 : 347,000)

(2556 : 100,000)

เริ่ม    N796060/ E1681022
สิ้นสุด  N794681/ E1680330

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง62 โครงการก่อสร้างถนนดิน สายกุด
มิตาวตอนบน ม.4 เชื่อมต่อ
ตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,000 เมตร

118,000 118,000

61 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.4 
สายคลองน้ําขาว(ด้านทิศใต้)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 4  เมตร ยาว 
2,000 เมตร พร้อมวางท่อ

194,000 194,000

63 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เลียบคลองน้ําขาวตอนเหนือหลัง
บ้านตาเดช ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

310,000 310,000

64 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายคลองกุดมิตาว ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,400 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
 พร้อมวางท่อคสล. จํานวน 3 
จุดๆละ 7 ท่อน ∅ 0.60 เมตร

347,000 347,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

52,000 52,000 52,000
(2559 : 52,000)

เริ่ม    N796439/ E1680738

340,000
(2559 :340,000)

เริ่ม    N796330/ E1681662  

 

215,000
(2559 : 325,000 ) 

เริ่ม    N796027/ E1687694 (2557 : 550,000 ) 

สิ้นสุด  N795939/ E1682830

465,000

30,000

เริ่ม    N796545/ E1682614
สิ้นสุด  N796524/ E1682771

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านยอดตอง ม.5

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยสามดวงใจ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
160 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

30,000 30,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

465,000 465,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

สายที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 16 
เมตร หนา 0.15 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

215,000215,000ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.     
เส้นรอบวัดบ้านใหม่เจริญสุข ม.5

65

67

68

69

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

66 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามบึง
โคกรักษ์ ม.4

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

340,000 ความยาว
ของสะพาน 
(เมตร)

สายที่ 1 ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร  หนา 0.15 เมตร

ก่อสร้างสะพาน กว้าง 4 เมตร ยาว
 34 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

340,000

ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร ยาว 30 
เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสลซอย
บ้านนางแดง ม.4

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

19,000

59,000

18,000

78,000

23,000
(2559 : 25,000  ) 

เริ่ม    N796228/ E1682607
สิ้นสุด  N796203/ E1682740

72

73

74

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยบ้านปราณี ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยบ้านน้าเขียว ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ซอยบ้านทิดล่อน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร

23,000 23,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยบ้านนายกล้า ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
335 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

78,000 78,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

18,000 18,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
บ้านตาสม ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 35 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

59,000 59,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

19,000 19,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

70

71

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
90 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
95 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

45,000
 

 
 

186,000
(2559 : 177,000  ) 

เริ่ม    N795443/ E1681911
สิ้นสุด  N794473/ E1681889

22,000
 

 
18,000

22,000

ถนนดิน กว้าง 4 เมตร ยาว 195 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร

75

76

77

78

79

โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา
ตาก้อน พร้อมวางท่อคสล. ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนางโอ๊บ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
115 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

22,000 22,000

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนางเกื้อ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
90 เมตร หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

18,000 18,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดินสายนา
ตามุ่ย ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

22,000 22,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.50 เมตร 
พร้อมวางท่อคสล.

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนาตาลน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
650 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

186,000 186,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

45,000 45,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

24,000

3,229,000 3,229,000 3,229,000
(2559 : 300,000  ) 

เริ่ม    N795365/ E1682558
สิ้นสุด  N795383/ E1683518

480,000
 

 

 

87,000

325,000
(2559 : 325,000) 

เริ่ม    N796545/ E1682614 (2556 : 381,000) 

สิ้นสุด  N796524/ E1682771

325,000 325,00084

80

81

83

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยสามดวงใจ ม.5

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

87,000 87,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
บ้านผ.อ.ณรงค์ ม.5

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
สายบ้านนางแบ๊บ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

24,000 24,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบสระวัด ม.5

82 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุดเสียหาย
ภายในหมู่บ้าน

   ซ่อมแซมถนนคสล. โดยการปู   
แอสฟัลท์ติกทับถนนคสล.

480,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ระยะทางที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

กองช่าง480,000

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
125 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร   หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

101,000
(2559 : 101,000 ) 

เริ่ม    N796607/ E1682784 (2557 : 156,000 ) 

สิ้นสุด  N796622/ E1682841 (2556 : 267,000  ) 

274,000
(2559 : 274,000 ) 

เริ่ม    N795753/ E1682454
สิ้นสุด  N795711/ E1682462

325,000
(2559 : 325,000 ) 

เริ่ม    N796049/ E1682493
สิ้นสุด  N795923/ E1682491

192,000
(2559 : 192,000 ) 

เริ่ม    N796572/ E1682325
สิ้นสุด  N796513/ E1682324

85

86

87

88 กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

325,000325,000

192,000 192,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยข้างวัด ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยอปพร.เหี่ยว ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านทิดล่อน ม.5

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

274,000

กองช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านสีเผือก ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

101,000 101,000

274,000

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 
100 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

274,000
(2559 : 274,000 ) 

เริ่ม    N795955/ E1682094
สิ้นสุด  N795934/ E1682099

217,000
(2559 : 217,000 ) 

443,000
(2559 : 443,000 ) 

เริ่ม    N796382/ E1683378
สิ้นสุด  N796404/ E1683176

55,000
(2559 : 55,000 ) 

เริ่ม    N796594/ E1682241
สิ้นสุด  N796568/ E1682374

89

90

91

92 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
140 เมตร พร้อมวางท่อคสล.
ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 10 ท่อน

กองช่าง

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยข้างวัด พร้อมวางท่อ ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

55,000 55,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

443,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

274,000

217,000

274,000

217,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านผู้ใหญ่รุ่ง ม.5

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านยายอุ่ม ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
เส้นทางไปขนส่ง ม.5

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 160
เมตร พร้อมวางท่อ ∅ 0.60 จํานวน
 7 ท่อน

443,000

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 100
เมตร

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100
เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

19,000
(2559 : 19,000 ) 

เริ่ม    N796382/ E1683378
สิ้นสุด  N796402/ E1683176

900,000
 

70,000
 

1,050,000
 

93

94

95

96

ถนนดิน  กว้าง 5 เมตร ยาว 160 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดิน 
เส้นทางไปขนส่ง ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

19,000 19,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง1,050,000โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
รอบสระหนองมะค่า ม.6

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

900,000

1,050,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

70,000

ถนนคสล. กว้าง 5  เมตร ยาว  
390  เมตร หนา  0.15  เมตร

900,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  5  เมตร ยาว  
25  เมตร หนา  0.10  เมตร

70,000

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับคสล. เส้นทางเข้าบ้านกํานัน 
ถึงโรงเรียนถนนหักน้อย ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว  
500  เมตร หนา  0.05 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
เส้นหน้าบ้านลุงกอบ ม.6
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

84,000
 

44,000
 

77,000

  

 

52,000

  

 

115,000

  

 

173,000
 

97

98

102 กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว  80 
 เมตร หนา  0.15  เมตร

173,000 173,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านสวน ม.6

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

101 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.6 เส้นหลังโรงสีพันทวี ถึงนา
นายวินัย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว  
500  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

115,000 115,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

100 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 
สายนานายอุทัย ไปร่วมกุดน้ําใส 
ต.หนองบัวตะเกียด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5  เมตร ยาว 400  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร

52,000 52,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

99 โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.6 
สายมาบกระหาด ถึงบ้านกุดน้ําใส
 ต.หนองบัวตะเกียด

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5  เมตร ยาว 600  
เมตร หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร

77,000 77,000

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
สายบ้านลุงเจียม ม.6

84,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
สายทางเข้าบ้านนายสง่า ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 2.50  เมตร ยาว 
 30  เมตร หนา  0.15  เมตร

44,000 44,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร ยาว  50
  เมตร หนา  0.15  เมตร

84,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

130,000
 

16,000

  

 

13,000

  

 

872,000

 

 

287,000

  

 

16,000

  

 

103

กองช่าง

ถนนหินคลุก กว้าง 6 เมตร ยาว 
2.50 กิโลเมตร หนาเฉลี่ย 0.10 
เมตร

105 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ทางแยกบ้านยายบ่อ หิบขุนทด 
ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3  เมตร ยาว  
130  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

13,000 13,000

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

106 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายใต้บึง - บ้านกุดน้ําใส ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

872,000 872,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

107 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นจากวัดป่า ม.6 ถึงทางเชื่อมไป
 ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

287,000 287,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

108 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นบ้านนายเอนก ถึงบ้านนาย
ประเสริฐ ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3.5 เมตร ยาว
 70 เมตร

16,000 16,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

104 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
ม.6 ซอยบ้าน ผอ.ชาติ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3  เมตร ยาว  
130  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร

16,000 16,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านนายบรรจง  กิขุนทด ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3  เมตร ยาว 60 
เมตร หนาเฉลี่ย  0.15  เมตร

130,000 130,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

76,000

  

 

67,000
 (2559 : 67,000)

เริ่ม    N801453/ E1683010

 

754,000
(2559 :754,000)

เริ่ม    N802182/ E1682386
สิ้นสุด  N801978/ E1682581  

520,000

  

 

728,000

  

 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

112 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองกา ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 5  เมตร ยาว 
2,500  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร

520,000 520,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350
เมตร

กองช่าง

113 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองเกตุ ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 5  เมตร ยาว 
3,500  เมตร หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร

728,000 728,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

111 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

754,000 754,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่างโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
สุขศีลธรรม ม.7

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง109 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นบ้านนายประเสริฐ ถึงร้านพุง
กลาง ม.6

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 4 เมตร ยาว 
320 เมตร

76,000 76,000

110 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
บริเวณหน้าโรงเรียน ม.6

กองช่างซ่อมแซมถนนคสล. ขนาดพื้นที่ 
คสล. 120 ตารางเมตร

67,00067,000เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

พื้นที่ของ
ถนนที่
ซ่อมแซม 
(ตารางเมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

284,000

  

 

105,000

  

 

28,000

  

 

177,000
(2559 : 177,000 )

เริ่ม    N802747/ E1682301 (2558 : 532,000)

สิ้นสุด N803063/ E1681804
 

38,000
(2559 : 38,000)

(2558 : 532,000)

 

177,000

ถนนดินกว้าง 4  เมตร ยาว 250 
เมตร สูงเฉลี่ย  0.50  เมตร

28,000ก่อสร้างก่อสร้างถนนดิน      
ซอยหลังบ้าน อบต.เอี้ยง ม.7

117 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองนิ่ม ม.7

118 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายบ้านนายสมชาย ม.7

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

177,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

28,000

105,000 กองช่าง115 ก่อสร้างถนนดินพร้อมทําแก้มลิง 
สายห้วยน้อย  ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดินพร้อมทําแก้มลิง กว้าง 5  
เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 3 เมตร

105,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

114 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายหนองสะแก ม.7

116

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

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

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 เมตร ยาว 
600 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

284,000 284,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

38,000ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
150 เมตร

38,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

60,000
 

 

 

1,704,000
 

  

เริ่ม    N797879/ E1681699
สิ้นสุด  N798209/ E1681568  

184,000
 

  

เริ่ม    N797879/ E1681699
สิ้นสุด  N798209/ E1681568  

165,000
(2559 : 103,000)

(2558 : 142,000)

เริ่ม    N797580/ E1681814 (2557 :  504,000)

สิ้นสุด  N797506/ E1681880

119 โครงการก่อสร้างถนนดิน      
สายหนองบา ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 480 
เมตร

60,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

165,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

60,000

120 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายโนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ ม.9

184,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

165,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร

184,000

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

121 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
เชื่อมหัวนาทํานบตอนบน ม.8

120 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย
โนนบ้านน้อยเชื่อมต่อ ม.9

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1,704,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

1,704,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

150,000
 

 

  

192,000
(2559 : 192,000)

เริ่ม    N797699/ E1681945  

สิ้นสุด  N797737/ E1681884

745,000
(2559 : 745,000)

เริ่ม    N797702/ E1681943
สิ้นสุด  N798340/ E1681468

 

186,000
(2559 : 186,000)

เริ่ม    N797702/ E1681943
สิ้นสุด  N798340/ E1681468

 

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

745,000124 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
เชื่อม ม.8 ถึง ม.9

745,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 350
เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา 
จํานวน 4 จุด

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

122 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
สายโนนบ้านน้อยเชื่อม ม.9

ถนนคสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 
100 เมตร

192,000192,000

150,000

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 4 เมตร ยาว 
800 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

125

ซ่อมแซมถนนลาดยาง กว้าง 4 
เมตร ยาว 100 เมตร

150,000 ความยาว
ของถนนที่
ซ่อมแซม
(เมตร)

123 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ม.8 
เชื่อมเส้นทางเก่า

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.8 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

186,000 186,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

576,000
(2559 : 576,000)

เริ่ม    N798788/ E1682020
สิ้นสุด  N798905 / E1681880

 

62,000

เริ่ม    N798524/ E1682055
 

146,000

เริ่ม    N797581/ E1681876
สิ้นสุด  N796989 / E1681582

 

90,000
 (2559 : 90,000)

เริ่ม    N798888/ E1681856
สิ้นสุด  N799202 / E1681866

 

94,000
 (2559 : 94,000)

เริ่ม    N798523/ E1682055
สิ้นสุด  N798604 / E1681943

 

146,000146,000128 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
เส้นทางลัดจาก ม.8 ไป ม.3  
บ้านจั่น

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
600 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนดินสระน้ํา
ผู้ใหญ่ฉวี - กระท่อมลุงเสมอ ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

129

โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทาง
ไปบ้านผู้ใหญ่ฉวี  ดีขุนทด ม.9

90,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

126 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250
เมตร  หนา 0.15 เมตร

127 โครงการปรับเกรดถนนพร้อมลง
หินคลุก สายห้วยน้อยกสช.    
ข้างสระตาเผือก ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ลงหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 230
เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

62,000 62,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

90,000

กองช่าง576,000 576,000

กองช่าง

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
390 เมตร

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร

130 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหลังบ้าน อบต.บุญมี  ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

94,000 94,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

94,000
 (2559 : 94,000)

เริ่ม    N798523/ E1682055
 

94,000
 (2559 : 94,000)

เริ่ม    N798825/ E1682041
สิ้นสุด  N798903 / E1681887

 

840,000
 (2559 : 840,000)

เริ่ม    N798523/ E1682055
 

576,000
 (2559 : 576,000)

เริ่ม    N798825/ E1682041
สิ้นสุด  N798903 / E1681887

 

1,400,000
 (2559 : 1,400,000)

เริ่ม    N799429/ E1681370
สิ้นสุด  N798354 / E1681389

 

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

1,400,000135 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
สายทุ่งกลาง ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

1,400,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 390 
เมตร

131 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบสระตาเผือก ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

94,000 94,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

132 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉวี  ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 3 เมตร ยาว 
400 เมตร

94,000 94,000

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง134 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉวี  ดีขุนทด ม.9

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 3 เมตร ยาว 
350 เมตร

576,000 576,000

133 โครงการก่อสร้างถนนคสล. รอบ
สระตาเผือก ม.9

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

840,000 840,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

5,380,000
 (2559 : 16,113,000)

เริ่ม    N795128/ E1674094

 

4,800,000
 (2559 : 9,000,000)

เริ่ม    N795128/ E1674094
 

220,000
 (2559 : 117,000)

เริ่ม    N796268/ E1674050  

สิ้นสุด  N796143 / E1673530

 

681,000

 
 

10,000
 (2559 : 10,000)

 

681,000

140 โครงการซ่อมแซมถนนคสล. 
พร้อมฝาท่อระบายน้ํา ทางเข้า
บ้านอบต.อเนก  ม.11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

137 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นรอบหมู่บ้าน  ม.10

10,000 จํานวนถนน
ที่ซ่อมแซม 
(สาย)

10,000

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
3,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

5,380,000

681,000

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
530 เมตร เสริมดิน 0.50 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทาง

ถนนลาดยาง  กว้าง  5 เมตร  ยาว
 2,000 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างซ่อมแซมถนนคสล. และฝาปิดท่อ
ระบายน้ํา ขนาด 0.70 x 0.70 
เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

139 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   .
เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

136

4,800,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
เส้นรอบหมู่บ้าน ม.10

5,380,000

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

4,800,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

220,000 220,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

138 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายวัดบ้านใหม่ไชยณรงค์ ม.10 
ถึงหนองขอน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

137,000 137,000 137,000
 (2559 : 491,000)

เริ่ม   N798530/ E168381
สิ้นสุด N798898 / E1683717  

104,000 104,000 104,000
 (2559 : 491,000)

37,000
 (2559 : 37,000)

เริ่ม    N798420/ E1684132
สิ้นสุด  N798498/ E1684122

71,000
 (2559 : 71,000)

เริ่ม    N798514/ E1683817
สิ้นสุด  N798529/ E1683950

25,000
 (2559 : 25,000)

เริ่ม    N798505/ E1683958
สิ้นสุด  N798678/ E1683930

143

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.12 
เชื่อมต่อทางเดิมสายเอเชีย

141

25,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

145 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยบ้านครูพรชัย ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

25,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนคสล. กว้าง  5  เมตร ยาว   
50  เมตร หนา  0.15  เมตร

กองช่าง

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

142 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ทับ
ถนนเดิม พร้อมเปลี่ยนฝาท่อ 
ซอยบ้านยายสนาม ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

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

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนา 0.15 เมตร

144 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยบ้านครูโด้ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

71,000 71,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก   
ซอยหลังบ้านนายนาย ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

37,000 37,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างถนนหินคลุก  กว้าง 5 เมตร ยาว 
120 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

325,000
 (2559 : 325,000)

เริ่ม   N798549/ E1683806  

สิ้นสุด N798627 / E1683922

260,000
 (2559 : 260,000)

เริ่ม    N798290/ E1683877  

สิ้นสุด  N798325/ E1683938

247,000
 (2559 : 247,000)

เริ่ม    N798309/ E1683951  

สิ้นสุด  N798397/ E1683925

247,000
 (2559 : 247,000)

เริ่ม    N798398/ E1683924  

สิ้นสุด  N798488/ E1683896

646,000
 (2559 : 646,000)

เริ่ม    N798514/ E1683817  

สิ้นสุด  N798529/ E1683950

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านครูโด้ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

646,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

150 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

ถนนคสล กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

646,000

148 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยหลังบ้านนายนาย ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล  กว้าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร

247,000 247,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

149 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านตาขุน ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล   กว้าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

247,000 247,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

146 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
เส้นข้างศาลตาปู่ดํา ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150
เมตร พร้อมไหล่ทางสูง 0.15 เมตร

325,000 325,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

147 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยข้างบ้านเช่านิติกรเบิร์ด ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4 เมตร ยาว 120 
เมตร หนา 0.15 เมตร

260,000 260,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

1,631,000
 (2559 : 1,631,000)

เริ่ม    N798478/ E1683829  

สิ้นสุด  N798503/ E1683959

247,000
 (2559 : 247,000)

เริ่ม    N798415/ E1683973  

สิ้นสุด  N798497/ E1683946

410,000
 (2559 : 410,000)

เริ่ม    N798397/ E1684086  

สิ้นสุด  N798490/ E1684058

217,000
 (2559 : 217,000)

เริ่ม    N798505/ E1683958  

สิ้นสุด  N798678/ E1683930

ลาดยางมะตอยทับถนนคสล. 300,000
 (2559 : 300,000)

 

300,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

152

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

300,000155 โครงการลาดยางมะตอยทับ
ถนนคสล. ภายในหมู่บ้าน ม.12

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

410,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

247,000 247,000ถนนคสล กว้าง 5 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

153 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านครูนิ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 5 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร

410,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านสํานักงานเขต ม.12

151 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านครูนัฐ ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร   หนา 0.15 เมตร

1,631,000 1,631,000

154 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านครูพรชัย ม.12

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร หนา 0.15 เมตร

217,000 217,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

 99



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

60,000

เริ่ม   N800142/ E1681766
สิ้นสุด N799730 / E1681992

 

70,000

เริ่ม   N799630/ E1682193
สิ้นสุด N799591 / E1682457

 

60,000

เริ่ม   N799074/ E1681766
 

65,000

เริ่ม   N799720/ E1681925
สิ้นสุด N800144/ E1681747

 

124,000
 

  

70,000

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 465 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร  ยาว 
300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

70,000157 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายไร่หมอสุนันท์ ถึงไร่นายพวง 
โหนขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

156 โครงการก่อสร้างถนนดิน      
สายไร่ป๋าธง ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

60,000 60,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

158 โครงการเสริมถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อระบายน้ําสายนา
นายจรูญ ไวขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

เสริมถนนดิน พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา ขนาด 1.00 เมตร จํานวน 6  
ท่อน กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

60,000 60,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

159 โครงการก่อสร้างถนนดิน      
สายไร่ป๋าสงถึงไร่นางเฉลียว 
ธรรมรักสัตย์ ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง  5  เมตร ยาว  500
เมตร

65,000 65,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

160 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.13
ซอยตรงแป๊ะรีสอร์ท ถึงบ้านยาย
ช่วย

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4  เมตร ยาว 53  
เมตร

124,000 124,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

160,000
 

เริ่ม   N798830/ E1682260  

สิ้นสุด N798905/ E1682234

87,000

เริ่ม   N799629/ E1882180
สิ้นสุด N799583 / E1682463

 

648,000
 

เริ่ม   N799687/ E1682160
สิ้นสุด N799717 / E1681928  

125,000

 

161 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
ศาลตาปู่ ถึงบ้านยายน้อย       
อิ่มขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 4  เมตร ยาว 75  
เมตร หนา 0.15 เมตร

160,000 160,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

162 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายไร่นางบุญโรม ถึงไร่นาย
ณรงค์ เหิมขุนทด ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง  5  เมตร ยาว 
 300 เมตร

87,000 87,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

163 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
สายไร่นายสมจิน ถึงไร่ป๋าธง ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล กว้าง 5  เมตร ยาว 240
 เมตร หนา 0.15 เมตร

648,000 648,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

164 โครงการซ่อมถนนคสล. ซอย
บ้านนายจรูญ ม.13 (เสริมเททับ
คอนกรีต)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว
รวม 100 เมตร (เสริมเททับ
คอนกรีต)

125,000 125,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

27,000

เริ่ม   N798835/ E1682562
สิ้นสุด N798897/ E1682540

 

88,000

 
 

342,000

 

 

12,000
 (2559 : 12,000)

เริ่ม   N798828/ E1682562
สิ้นสุด N798916 / E1682538

 

165 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
เทหินคลุก ซอยบ้านนายหลักชัย 
อร่ามศรี ถึงไร่นายสมศักดิ์ ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 100 
เมตร เสริมดิน หนาเฉลี่ย 0.50 
เมตร เสริมหินคลุก หนาเฉลี่ย 
0.10 เมตร

27,000 27,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

166 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนานายจรูญ ถึงนานายยง  
ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร

88,000 88,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

167 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายนานายสําราญ ถึงนาพ่อใหญ่
เลียบ  ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

342,000 342,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

168 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านนายอาสา ม.13

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
53 เมตร

12,000 12,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

 102



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

23,000
 (2559 : 23,000)

เริ่ม   N800246/ E1681890
สิ้นสุด N800954 / E1681724

 

41,000

 

ถนนดิน จํานวน 2 สาย 25,000

 

284,000

 

284,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง172 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
พร้อมวางท่อ ม.14 สายหลังบ้าน
เฮียไก่

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนหินคลุก กว้าง  5  
เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 
 0.10  เมตร พร้อมวางท่อ

284,000

25,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
สายที่ 1 กว้าง  5  เมตร ยาว  65 
เมตร หนาเฉลี่ย  1.00  เมตร

สายที่ 2 กว้าง  5  เมตร ยาว  20 
เมตร หนาเฉลี่ย  1.00  เมตร

25,000171 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดิน ม.14 
สายศาลากลางบ้านจํานวน 2 สาย

169 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากท่าข้าม ม.13 ถึงเขต     
อบต.สระจรเข้

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร

23,000 23,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

170 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
สายบ้านนายต้อผลไม้ ม.14 
พร้อมบ่อพักน้ํา

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  4  เมตร ยาว 18
เมตร หนา  0.15  เมตร พร้อม
บ่อพักน้ํา

41,000 41,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

2,691,000

 

301,000 301,000 301,000
 (2559 : 301,000)

เริ่ม   N798067/ E1684961
สิ้นสุด N796837 / E1684769

 

210,000
 (2559 : 210,000)

เริ่ม   N799121/ E1681639
สิ้นสุด N798572 / E1686371

 

179,000
 (2559 : 179,000)

เริ่ม    N799101/ E1686136
สิ้นสุด N798548/ E1686322

 

173 เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

2,691,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

ถนนคสล .กว้าง 5 เมตร ยาว   
1,000  เมตร พร้อมวางท่อ

2,691,000 กองช่าง

174 โครงการก่อสร้างถนนดิน      
ซอยตําหลุ ถึงนาผู้ใหญ่บูรณ์ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 3 เมตร ยาว 4,000
 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

179,000

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
พร้อมวางท่อสายหลังบ้านเฮียไก่
 - กิตติชัยคอนกรีต ม.14

179,000 กองช่าง176 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
เส้นโรงงานตุ๊กตา ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดินกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 
เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,000 เมตร

กองช่าง

175 โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อม
วางท่อ เส้นติดโรงงานตุ๊กตา ม.14

210,000 210,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

344,000
 (2559 : 344,000)

เริ่ม    N797391/ E1684018
สิ้นสุด N796787/ E1684516

 

450,000
 (2559 : 450,000)

เริ่ม   N796985/ E1683677  

สิ้นสุด N796978 / E1683761

950,000
 (2559 : 950,000)

เริ่ม   N797431/ E1683985
สิ้นสุด N796781 / E1684536

2,157,000
 (2559 : 2,157,000)

 

เริ่ม   N798249/ E1685285  

สิ้นสุด N798085 / E1685481

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ถนนคสล.  กว้าง 6 เมตร ยาว 
400 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

344,000 กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

179 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น
หลังอู่เฮียไก่ - ถนนด่านขุนทด
บ้านไร่ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล.เส้น
หน้าบ้านช่างเหวียน - หน้าบ้าน
ป้าจี้ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 
เมตร

450,000 450,000

344,000

178

177 โครงการยกระดับถนนหินคลุก
พร้อมวางท่อ เส้นหน้ากิตติชัย
คอนกรีตถึงทางเชื่อมเทศบาล
หลังอู่เฮียไก่ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาว 1,200 เมตร        
พร้อมวางท่อ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

2,157,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

950,000 950,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

กองช่าง180  โครงการก่อสร้างถนนคสล 
พร้อมวางท่อ เส้นทางเข้านานารี
สอร์ท ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,000เมตร พร้อมวางท่อระบาย
น้ําขนาด 80 เซนติเมตร       
จํานวน 6 ท่อน

2,157,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

390,600
 (2559 :390,600)

 

เริ่ม   N797391/ E1684018  

สิ้นสุด N796787 / E1684516

1,170,000
 (2559 :1,170,000)

102,000 102,000 102,000
 

เริ่ม   N803553/ E1682415
สิ้นสุด N803704/ E1684420

 

76,000 76,000 76,000
 

 
 

228,000
 

 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

184

กองช่าง

ถนนดิน กว้าง 6 เมตร ยาว 500 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนดิน สายใต้
สระวัด ม.15

182 โครงการลาดยางทับถนนคสล.
เดิมสายแยกหน้าปั้มปตท.ถึง
หน้าบ้านหมวดโครตมี ม.14

โครงการก่อสร้างถนนคสล พร้อม
วางท่อเส้นหลังอู่ซอยเฮียไก่ ม.14

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม และลด
ปัญหาน้ําท่วม น้ําขัง

 ถนนคสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด 
100 x 100 จํานวน 16 ท่อน

390,600 390,600 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม และ
การระบายน้ํา
เป็นไปด้วยความ
สะดวก

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

181

ลาดยางทับถนนคสล.เดิม กว้าง 6 
เมตร ยาว 650 เมตร

183 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
หนองกระทุ่ม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

1,170,000 1,170,000

กองช่างประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

185 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหนองผักบุ้ง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

228,000 228,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง

 106



 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

57,000
 

 
 

320,000
 (2559 : 320,000)

เริ่ม    N802303/ E1684218
สิ้นสุด  N801942/ E1683989

 

4,200,000

เริ่ม    N801315/ E1682694  

สิ้นสุด  N805034/ E1683614
 

48,000
 (2559 : 48,000)

เริ่ม    N801036/ E1683687
สิ้นสุด  N801051/ E1684419

 

94,000
 (2559 : 94,000)

เริ่ม    N801798/ E1682869
สิ้นสุด  N802197/ E1682586

 

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

190 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ซอยถนนสระวัด ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

94,000ถนนหินคลุก  กว้าง 4 เมตร ยาว 
400 เมตร

94,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 
เมตร ยาว 2,000 เมตร

188 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง   
 ม.15 เส้นจากหน้าบ้านกํานัน 
ถึงบ้านเขื่อน

187 โครงการก่อสร้างถนนดิน ซอย
บ่อสามเหลี่ยม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 300 
เมตร

ส่วนโยธา4,200,000 4,200,000

320,000

189 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายห้วยลําเชียงไกร  ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

186 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก สายท่าข้าม ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถมดินสูงเฉลี่ย 1.00 เมตร 57,000 57,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

320,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

กองช่าง

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
300 เมตร

228,000 228,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

74,000
   (2559 : 74,000)

เริ่ม    N803335/ E1683205   (2557 : 197,000) 

สิ้นสุด  N803445/ E1683379   (2556 :  179,000) 

 

402,000
   (2559 : 402,000)

เริ่ม    N801916/ E1683186 (2558 : 962,000) 

สิ้นสุด  N801791/ E1683195

238,000
   (2559 : 238,000)

เริ่ม    N802465/ E1682709 (2558 : 1,056,000) 

สิ้นสุด  N802540/ E1682543 (2557 : 305,000) 

131,000
   (2559 : 74,000)

เริ่ม    N801684 / E1683027 (2556 : 100,000) 

สิ้นสุด N801696 / E1682939

101,000
   (2559 : 101,000)

เริ่ม    N801631 / E1683212 (2558 : 1,056,000) 

สิ้นสุด N801798 / E1683311 (2557 : 305,000) 

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

74,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

191 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
สายหนองลาย ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก  กว้าง 5 เมตร ยาว 
250 เมตร

74,000

195 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยชายทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร

101,000 101,000

192 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยริมทุ่ง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร

402,000 402,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

193 โครงการก่อสร้างถนนคสล.     
ซอยโคกเจริญ ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 150
เมตร

238,000 238,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

194 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยผาสุข ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 60
เมตร

41,000 41,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

432,000
 (2559 : 432,000)

เริ่ม    N802418/ E1682701 (2557 : 840,000) 

สิ้นสุด  N802269/ E1682898 (2556 :   401,000)

412,000
   (2559 : 412,000)

เริ่ม   N802269 / E1682898 (2557 : 339,000) 

สิ้นสุด N802140 / E1682885

25,000
   (2559 : 68,000)

เริ่ม   N796890 / E1683076  

สิ้นสุด N796853 / E1680377

48,000
   (2559 : 101,000)

เริ่ม   N796673 / E1680507  

สิ้นสุด N796618 / E1680921

170,000
(2557 : 1,771,000)

เริ่ม   N796949 / E1680548 (2556 : 1,771,000)

สิ้นสุด N796060 / E1680533

โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยโคกพัฒนา ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250
เมตร

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

412,000 412,000197 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

196 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
ซอยโคกรุ่งเรือง ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร

432,000 432,000

198 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายต๋อง ชัชวานปรีชา ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง  2  เมตร ยาว  23
 เมตร หนา  0.15  เมตร

25,000 25,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

199 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านผอ.ธีรวัฒน์ ควงขุนทด  ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง  3  เมตร ยาว  40
 เมตร หนา  0.15  เมตร

48,000 48,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

200 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
ทางไปโรงปุ๋ย ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  4  เมตร ยาว  
140 เมตร หนา  0.15  เมตร

170,000 170,000 กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

246,000
(2556 : 661,000)

เริ่ม   N796898 / E168043  

สิ้นสุด N796839/ E1680443

54,000
 

เริ่ม   N796734 / E1680644  

สิ้นสุด N796700/ E1680644

27,000
 

เริ่ม   N796672/ E1680715  

สิ้นสุด N796705/ E1680714

27,000
 

เริ่ม   N796863/ E1680789  

สิ้นสุด N796079/ E1680794

180,000
 

  

27,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

203 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายเขียว ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร ยาว  
30  เมตร หนา  0.15  เมตร

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

201 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านผู้ใหญ่  ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร ยาว  
150  เมตร หนา  0.15  เมตร

246,000 246,000

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร ยาว  
30  เมตร หนา  0.15  เมตร

27,000 27,000

ถนนคสล. กว้าง  3  เมตร ยาว  
60  เมตร หนา  0.15  เมตร

54,000 54,000

27,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

202 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางสําราญ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับคสล.สายบ้านลุงรวย ถึงลุง
เกลี้ยง ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง  4 เมตร ยาว 
 150  เมตร

205

204 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนางยุพิน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

180,000 180,000

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

27,000
 

 

17,000
 

 

17,000
 

 

เริ่ม   N796734 / E1680644
สิ้นสุด N796700 / E1680644

40,000
 

 

95,000
(2559 : 95,000) 

เริ่ม   N796749 / E1677091
สิ้นสุด N797152 / E16766
 

210 กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

95,000โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
หนองประดู่ ถึงหนองตะกง  ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

95,000ถนนดิน กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร หนา 0.50 เมตร

206 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ซอยบ้านนายประสงค์
 ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

27,000 27,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างยกระดับถนนดิน กว้าง 3  เมตร  
ยาว  100  เมตร ถมดินสูง หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมลงหินคลุก

207 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ซอยบ้านนายมานิต 
ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนนดิน กว้าง 3  เมตร  
ยาว  60  เมตร ถมดินสูง หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมลงหินคลุก

17,000 17,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

208 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก ซอยบ้านนางสําราญ 
ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนนดิน กว้าง 3  เมตร  
ยาว  60  เมตร ถมดินสูง หนา
เฉลี่ย 0.50 ม. พร้อมลงหินคลุก

17,000 17,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

209 โครงการยกระดับถนนดินพร้อม
ขยายทางเข้าหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ยกระดับถนนดินกว้าง 5  เมตร  
ยาว  300  เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 ม.

40,000 40,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

867,000
(2559 :867,000) 

เริ่ม   N796750 / E1677896 (2557 : 1,771,000) 

(2556 :1,771,000) 

 

314,000
(2559 : 314,000) 

เริ่ม   N796749 / E1677091 (2556 :661,000) 

สิ้นสุด N797152 / E16766  

 

429,000
(2559 : 429,000) 

เริ่ม   N796447 / E1677166  

สิ้นสุด N795703 / E1674107  

 

6,786,000
(2559 : 6,786,000) 

เริ่ม   N797122 / E1678646  

สิ้นสุด N797131 / E1676979

248,000
(2559 : 248,000) 

เริ่ม   N796696 / E1680433  

สิ้นสุด N796690 / E1680493

213 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
เส้นจากหนองประดู่ ม.16 ถึง   
ม.10 บ้านใหม่ไชยณรงค์

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

429,000 429,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

212 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
สายสระหนองประดู่ ถึงหนอง  
ตะกง ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
1,800 เมตร

314,000 314,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

211 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบสระหนองประดู่ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 
5,000 เมตร

867,000 867,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

215 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยนายประสงค์ คุขุนทด ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150
เมตร  หนา 0.15 เมตร

248,000 248,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

214 โครงการก่อสร้างถนนคสล.    
เส้นโคกบึงปรือ ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

6,786,000 6,786,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

55,000
(2559 : 55,000) 

เริ่ม   N796740 / E1680771  

สิ้นสุด N796765 / E1680776

969,000
(2559 :969,000) 

เริ่ม   N796149 / E1680575 (2557 : 993,000) 

สิ้นสุด N796397 / E1680668

3,500,000
(2559 : 3,500,000) 

เริ่ม    N797121/ E1678635 (2558 : 4,683,000) 

สิ้นสุด  N797205/ E1677120 (2556 : 11,393,000) 

5,250,000
(2559 : 5,250,000) 

เริ่ม    N796945/ E1680159 (2558 : 10,670,000) 

สิ้นสุด  N795689/ E1674151 (2557 : 8,546,000) 

782,000

(2559 : 2,175,000) 

เริ่ม    N797826/ E1684004 (2558 : 1,875,000) 

สิ้นสุด N797628/ E1684212 (2557 : 223,000) 

5,250,000219 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นหนองประดู่ ม.16  ถึงม.10 
บ้านใหม่ไชยณรงค์

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

217 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ทางเข้าหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 300 
เมตร  หนา 0.15 เมตร

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างความยาว
ของถนน 
(เมตร)

782,000220 โครงการก่อสร้างถนนคสล.  เส้น
หลังการไฟฟ้าด่านขุนทด ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 800 
เมตร  หนา 0.15 เมตร พร้อมลง
ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร

782,000

969,000 969,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง216 โครงการก่อสร้างถนนคสล.   
ซอยบ้านผู้ช่วยไพศาล ครุฑขุนทด
 ม.16

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 1.50 เมตร ยาว 
60 เมตร  หนา 0.15 เมตร

55,000 55,000

กองช่าง218 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
เส้นบ้านจั่น ม.16 ไปโคกบึงปรือ

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,000 เมตร

3,500,000 3,500,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

5,250,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

408,000
 

เริ่ม    N798018/ E1684753  

สิ้นสุด N798168/ E1684850  

577,000
 

เริ่ม    N797671/ E1684343  

สิ้นสุด N797931/ E1684394  

406,000

(2559 : 461,000) 

(2558 : 54,000) 

 (2557 : 100,000) 

 

1,347,000
(2559 : 630,000) 

 

187,000
 

 

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

408,000

กองช่างเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ซ่อมแซมถนนคสล. กว้าง 5 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ทับถนนคสล.เส้นเดิมภายใน
หมู่บ้าน ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนลาดยางงทับถนนคสล.เส้นเดิม
 กว้าง 5 เมตร ยาวรวม 500 เมตร

1,347,000 1,347,000

223 โครงการซ่อมแซมถนนคสล.สาย
โรงน้ําแข็งถึงสี่แยก ม.17

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

406,000 406,000 ระยะทางที่
ซ่อมแซม 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

224

221 โครงการก่อสร้างถนนคสล. สาย
ทางเข้าบ้านนางสุมาลี ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร

408,000 กองช่าง

577,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง

225 โครงการก่อสร้างถนนดินสาย
หลังวัดใหม่ด่านขุนทด ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนดิน กว้าง 5  เมตร ยาว  150 
เมตร

187,000 187,000 กองช่าง

222 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ข้าง
ร้านกิจไพศาล ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 270 
เมตร หนา 0.15 เมตร

577,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ
ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

647,000
(2559 : 647,000) 

(2558 : 648,000) 

เริ่ม    N798147/ E1684798 (2557 : 662,000) 

สิ้นสุด N798304/ E1684903

100,000
(2558 :100,000) 

(2557 :100,0000) 

(2556 :100,0000) 

 

50,000
(2558 :50,000) 

 

 

 

135,805,100 137,527,100 140,227,100  

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง228 โครงการจัดซื้อยางมะตอย เพื่อใช้ในการซ่อมแซม
ถนนที่ชํารุดเสียหาย
ภายในพื้นที่ตําบลด่าน
ขุนทด

        ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด        
ม.1 - 17

50,000 50,000

100,000 ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่างจํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

227 โครงการซ่อมแซมถนนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมถนนที่
ชํารุดเสียหายภายใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

        ซ่อมแซมถนนที่ชํารุด        
ม.1 - 17

100,000

226 โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายสมพงษ์ ม.17

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 300 
เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้าง
ละ 0.50 เมตร

647,000 647,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
การคมนาคม

กองช่าง
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6.3
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
2,700,000

 

 

 

 พิกัดทางภูมิศาสตร์

  สิ้นสุด  E = 796781            
           N = 1683679

 

6,622,000

(2559 : 6,678,000) 

(2558 : 6,678,000) 

 พิกัดทางภูมิศาสตร์

 

 

ระยะทางที่
ก่อสร้างถนน
 (เมตร)

 - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัย

กองช่าง /
อบจ.

 - เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนในการใช้เส้นทาง
สัญจร

 

 

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

  เริ่ม     E = 796798            
           N = 1683266

 -ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงมีเส้นทางใน
การขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

 -เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
เป็นเส้นทางในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม  - ประชาชนมีเส้นทาง

คมนาคมเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล ที่
สะดวกและปลอดภัย

 - เพื่อให้เป็นเส้นทางสาย
หลักในการติดต่อ เชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน,ตําบล

1 ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบ
แอลฟัสท์ติก พร้อมรางระบาย
น้ํา เส้นร้านอาหารบัวหลัน ม.2
ตําบลด่านขุนทด  เชื่อม
เทศบาลตําบลด่านขุนทด 
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

 - เพื่อยกระดับถนนและผิว
ทางให้มีความปลอดภัยและ
ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการคมนาคม

2,700,000

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 2.7 กิโลเมตร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง ทางออก
หมู่บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม.
15 ตําบลด่านขุนทด เชื่อมบ้าน
เขื่อน ตําบลหนองบัวละคร     
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

6,622,000 6,622,000

2,700,000

  เริ่ม     E = 802308            
           N = 1683134

  สิ้นสุด  E = 804950            
           N = 1683564

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง /
อบจ.

 116



เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,905,000

(2559 : 1,988,000) 

(2558 :1,988,000) 

 พิกัดทางภูมิศาสตร์  

  เริ่ม     E = 796909            
           N = 1680281

 

885,000

(2559 : 885,000) 

(2558 : 885,000) 

 

 

5,682,000

(2559 : 5,682,000) 

(2558 : 5,682,000) 

 

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหาญ ม.1 ตําบลด่านขุนทด
เชื่อมบ้านกุดน้ําใส ตําบลหนอง
บัวตะเกียด อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร 
ยาว 3 กิโลเมตร

885,000 885,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

3

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโคกพัฒนา ม.12 เชื่อม
บ้านกุดน้ําใส                
ตําบลหนองบัวตะเกียด    
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด 
CapSeal กว้าง 5 เมตร ยาว 
2,300 เมตร

5,682,000 5,682,000

 - เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

  สิ้นสุด  E = 797097            
           N = 1879502

 - เพื่อให้เป็นเส้นทางสายหลัก
ในการติดต่อ เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล

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

กองช่าง  /
อบจ.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง  /
อบจ.

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านจั่นสันติสุข หมู่ 16 ตําบล
ด่านขุนทด เชื่อมบ้านหลุง 
ตําบลสระจรเข้              
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

 -เพื่อให้ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้
เป็นเส้นทางในการขนถ่าย
ผลผลิตทางการเกษตร

1,905,000 1,905,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

 -ประชาชนในเขต
พื้นที่และพื้นที่
ใกล้เคียงมีเส้นทางใน
การขนถ่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

กองช่าง /
อบจ.

 - ประชาชนมีเส้นทาง
คมนาคมเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้าน,ตําบล ที่
สะดวกและปลอดภัย
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,988,000

(2559 :1,988,000) 

(2558 :1,988,000) 

 

 

1,988,000

(2559 :1,988,000) 

(2558 :1,988,000) 

 

 

1,990,000

(2559 :1,988,000) 

 

 

เริ่ม    N796475.11
         E168335.81
สิ้นสุด  N796411.50
         E1682382.22

 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านโคกรักษ์ ม.4                
ตําบลด่านขุนทด เชื่อมบ้าน
กลาง ตําบลบ้านเก่า            
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

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

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

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ภายในหมู่บ้าน ม.5

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
  ม.5 กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร
 หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย
กว่า 5,000 ตารางเมตร

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
บ้านถนนหักน้อยพัฒนา ม.15 
ตําบลด่านขุนทด เชื่อมบ้าน
เขื่อน ตําบลหนองบัวละคร   
อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

6

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

กองช่าง  /
อบจ.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง  /
อบจ.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

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

1,988,000 1,988,000

1,990,0001,990,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง  /
อบจ.
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,990,000

(2559 :1,990,000) 

 

 

เริ่ม    N801318.04
         E1682684.90
สิ้นสุด  N802285.32
         E1682562.28

 

1,990,000

(2559 :1,990,000) 

 

 

เริ่ม    N801318.04
         E168268.90
สิ้นสุด  N802065.87
         E1683168.95

 

27,740,000       27,740,000 #######

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.15

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

1,990,000 1,990,000

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจร
แอลฟัลท์ติก ม.7

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก
 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 
5,000 ตารางเมตร

1,990,000 ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

1,990,000

ความยาว
ของถนน 
(เมตร)

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง /
อบจ.

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

กองช่าง  /
อบจ.
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6.4
เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)
140,000 140,000 140,000

 
 

1.ซอยหลังวัด  200 เมตร
2.ซอยศาลากลางบ้าน 50 เมตร
3.ซอยบ้านนายพิษ 50  เมตร
4.ซอยบ้านนายเลิศ 50  เมตร
5.ซอยบ้านนางสุรีย์  50  เมตร
 

340,000
 

เริ่ม    N799012/ E1683675
สิ้นสุด  N799585/ E1684314

 

117,500
 

 

 
 

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า

กองช่าง2 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา ม.1
สายบ่อนไก่

เพื่อให้มีน้ําประปาใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ขยายเขตประปา ระยะทาง 850
เมตร ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด

340,000 340,000

3 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมติดตั้ง
โคมไฟฟ้าสาธารณะ สายตาปู่
บ้าน ม.12

117,500เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ) 
ระยะทาง  200  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 5 โคม

117,500

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) ภายในหมู่บ้าน 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.4

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 6 จุด

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่างระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

80,000
 

 
 

 

600,000
 

 

 

200,000
(2559 : 120,000) 

(2558 : 100,000) 

เริ่ม     N796612/ E1683305
สิ้นสุด  N796637/ E1683725

 

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

6

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 400 เมตร

200,000อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(แรงต่ํา) เส้นโรงฆ่าสัตว์ ม.2 
พร้อมสายดับและติดตั้งโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 20  จุด

80,000 80,000อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จากสี่แยกถึงบ่อนไก่ ม.1

200,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

5 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.1
 สายหลังมัธยมด่านขุนทด ถึง
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 1,500 เมตร

600,000 600,000

4 กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

160,000
(2559 : 120,000) 

(2558 : 100,000) 

เริ่ม     N 796612/ E1683305

สิ้นสุด  N796637/ E1683725

 
100,000

 

 

 

 

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 17,500
 

 

2. แฟรตตํารวจ  จํานวน 4 จุด

 

9 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.2

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

17,500 17,500
1. หน้าบ้านนายสยาม หมู่บ้าน
ลําเชียงไกร จํานวน 2 จุด

3. เส้นหน้าบ้านนายดอกไม้  
ชมตุคุ   จํานวน 1 จุด

160,000

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
(แรงต่ํา) พร้อมสายดับระยะทาง
 195 เมตร และติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 4 ชุด

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

8 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(แรงต่ํา) พร้อมสายดับและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า ทิศใต้บ้านลํา
เชียงไกร ม.2

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

100,000 100,000

7 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา    
ซอยโรงฆ่าสัตว์ ม.2

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา ระยะทาง 400
 เมตร ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

160,000 กองช่างระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 60,000
(2559 : 50,000) 

 

เริ่ม     N797122/ E1683635
สิ้นสุด  N797043/ E1683425

60,000 กองช่าง
(2558 : 100,000) 

60,000 60,000 60,000 กองช่าง
(2558 : 100,000) 

ระยะทาง 300 เมตร
เริ่ม     N796746/ E1683314
สิ้นสุด  N796835/ E1683851

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

10 60,000 60,000อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(แรงต่ํา) พร้อมสายดับและ
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเส้น
หลังอําเภอ  ม.2  บริเวณ
หอพักแจ่มสําราญ

ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟ
ถนนแบบโซล่าร์เซล จากบ้าน
นายสันทัด - บ้านนายฉันนะ 
บ้านลําเชียงไกร ม.2

เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน
แบบโซล่าร์เซล

60,00011

ระยะทาง 300 เมตร

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง
ระยะทาง 120 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 3 จุด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

60,000 จํานวนเสาที่
ติดตั้ง (ต้น)

เพื่อให้ชาวบ้านมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึงทั้งหมู่บ้าน

ระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนน
แบบโซล่าร์เซล

จํานวนเสาที่
ติดตั้ง (ต้น)

12 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟ
ถนนแบบโซล่าร์เซล ซอยโรง
ฆ่าสัตว์  ม.2

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000
(2558 :  100,000)

 
  

200,000
(2559 :  100,000)

เริ่ม     N796961/ E1680550
สิ้นสุด  N797174/ E1680594

  

400,000
(2559 : 400,000) 

(2558 : 220,000) 

(2556 : 200,000) 

เริ่ม     N796961/ E1680550
สิ้นสุด  N797174/ E1680594

13 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
ภายในหมู่บ้าน ม.3

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา  
เส้นคลองสวนหมาก  ม.3

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน
 ตามแบบที่การประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด

200,000 200,000

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 1,000 เมตร  ตาม
แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา ระยะทาง 500
 เมตร ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนด

14

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

200,000 200,000 กองช่าง

15 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในหมู่บ้าน ม.3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

400,000 400,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

128,000
(2559 : 128,000) 

(2558 : 220,000) 

(2556 : 200,000) 

เริ่ม     N797127/ E1681094
สิ้นสุด  N797719/ E1680964

60,000 60,000 60,000
 
 

 
75,000 75,000 75,000

 

 

กองช่างประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 
150 เมตร

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
สายบ้านนางคอง ม.5

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร) 2.มีความปลอดภัยใน

การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) ซอยบ้านนางกล้วย 
ม.5

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 120 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 ชุด

กองช่าง1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

16 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะสาย
สวนหมาก  ม.3

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 320 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 4 จุด  ตาม
แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด

128,000 128,000

18
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25,000 25,000 25,000
 
 

 
50,000 50,000 50,000

 
 

 
192,500 192,500 192,500

 

 

60,000 60,000 60,000
 
 

 

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) ซอยยอดตอง ม.5

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 100 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 1 ชุด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปา ระยะทาง 385
 เมตร

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) ซอยบ้านยายผ่อง ม.5

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 1 ชุด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(สายดับ) สายหัวนาตาลน ม.4
 ทางไปบ้านกลาง         
ตําบลบ้านเก่า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 550 เมตร

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา สาย
บ้านนายนาวี ม.5

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

21
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

60,000
(2559 : 60,000) 

เริ่ม     N796413/ E1682225
สิ้นสุด  N796596/ E1682243

200,000
(2559 : 200,000) 

เริ่ม     N795380/ E1682553
สิ้นสุด  N795586/ E1682034

38,000
(2559 : 38,000) 

200,000
(2559 : 200,000) 

เริ่ม     N796413/ E1682225
สิ้นสุด  N796596/ E1682243

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

200,000

38,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา   
เส้นหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข  
ม.5

200,000ขยายเขตประปา ระยะทาง 500
 เมตร

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 500 เมตร

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 150 เมตร

60,000

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
เส้นหลังวัดบ้านใหม่เจริญสุข 
ม.5

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
เส้นบ้านคุณแดง ม.5

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
หน้าบ้านนายเจ๊ก ม.5

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

60,000

กองช่าง

200,000

38,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

26 200,000เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

25 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 95 เมตร พร้อมติดตั้ง
โคม จํานวน 2 จุด

24

23
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

200,000
(2559 : 200,000) 

เริ่ม     N795380/ E1682553
สิ้นสุด  N795586/ E1682034

115,000
 

110,000
 

25,000
 

กองช่าง

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

27

28

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

110,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ขยายเขตประปา ระยะทาง 500
เมตร

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

110,000

115,000 115,000

200,000200,000เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา   
เส้นบ้านคุณแดง ม.5

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยบ้านประเสริฐ รุ่งสุวรรณ
สกุล ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 200  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 3 โคม

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 200  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 4 โคม

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า 
จากบ้านนายประทีป ถึงบ้าน
อาจารย์ตุ้ย  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

25,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(แรงต่ํา)  สายบ้านนางสาว
บุญศรี ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง  50  เมตร

25,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000
 

30,000
 

85,000
 

107,000
 

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

30,00032 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า 
สายบ้านผู้ช่วยประมูล  ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 50  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 1 โคม

30,000

100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(แรงต่ํา) สายบ้านนางสนอง 
ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 200  เมตร

100,000

85,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

107,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยบ้านยายทองม้วน ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 150  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 3 โคม

85,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า 
ซอยบ้านนายประเสริฐ     
ทองคลี่ ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 200  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 2 โคม

107,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

250,000
 

100,000
 

 

7,000
 

120,000

 

 

กองช่าง38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.7 
เส้นร้านก๋วยเตี๋ยว ถึงในหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

120,000 120,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง  300 เมตร

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตประปา ระยะทาง  
200  เมตร

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

7,000 จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(แรงต่ํา) พร้อมโคมไฟฟ้า  
สายกุดน้ําใส (บ้านนายทองพูล
 เปียขุนทด) ม.6

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า (แรงต่ํา) 
ระยะทาง 500  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 3 โคม

250,000

36 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปา 
ศาลาประชาคม ม.6

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

100,000

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
หน้าป้ายทางเข้าหมู่บ้าน ม.6

7,000

250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

3.ลดและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากท้องถนนใน
เวลากลางคืน

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวกในเวลากลางคืน
 มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การ
เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง

 ติดตั้งโคม จํานวน 2 โคม

100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

กองช่าง1.เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
กับผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ในเวลากลางคืน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
 

 

60,000

(2559 : 60,000) 

 

80,000

(2559 : 80,000) 

 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 90,000) 

(2557 : 100,000) 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ซอยสุขศีลธรรม ม.7

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

60,000

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(แรงต่ํา) ภายในหมู่บ้าน ม.8

41 เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

80,000 80,000ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 200 เมตร พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 ชุด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 150 เมตร พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ จํานวน 2 ชุด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

60,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจรในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

39 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาค ขยายเขตประปาซอย
บ้านนายเสริมศักดิ์ ม.7

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 50
เมตร

20,000 20,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยบ้านคุณชญาภา ม.7

100,000 100,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ส่วนโยธา

42 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ระยะทาง 150 เมตร

กองช่าง

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 174,000) 

170,000
 

450,000
(2559 : 200,000) 

1ระยะทาง 900 เมตร (2558 : 100,000) 

เริ่ม    N798788/ E1682020
สิ้นสุด N798905 / E1681880

200,000
 

 

เริ่ม    N798788/ E1682020
สิ้นสุด N798905 / E1681880

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 300  เมตร  พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 5 โคม

170,000 170,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา   
ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉวี ดีขุนทด ม.9

43 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา
ภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า
ภายในหมู่บ้าน ม.8

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน
 ตามแบบที่การประปากําหนด

45 เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

กองช่าง

กองช่างระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

100,000

ขยายเขตประปาตามแบบที่การ
ประปากําหนด

450,000

100,000

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

450,000

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ     
ระยะทาง 250 เมตร

46 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
(สายดับ) ซอยบ้านผู้ใหญ่ฉวี 
ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

250,000
 

 

 
 

50,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

80,000
 

 

 
 

โครงการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล
 ม.10

เพื่อให้มีน้ําประปาที่
คุณภาพเหมาะสมใช้ใน
การอุปโภค - บริโภค และ
ใช้ในการทําการเกษตร

48

กองช่าง

กองช่าง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ได้ประปาที่ ราคาถูก 
แต่คุณภาพของ
น้ําประปาสูง และช่วย
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

50,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

50,000        เจาะบ่อบาดาล          
(ตามแบบกรมทรัพยากรน้ํา)

47 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้า สายบ้านนายถัน ไป
บ้านนางจอย ธรรมเสมอ ม.9

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรงต่ํา
(สายดับ) พร้อมโคมไฟฟ้า

250,000 250,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

49 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้า (สายดับ)
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ม.10

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้า(สายดับ) พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

80,000 80,000

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7,000
 

300,000
(2559 : 300,000) 

(2558 : 300,000) 

(2556 : 10,000) 

200,000
(2559 : 200,000) 

(2558 : 163,000) 

200,000
(2559 : 200,000) 

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

จํานวนหม้อ
แปลงที่ติดตั้ง 

(แห่ง)

300,00051 โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
 ณ ศาลากลางบ้านหมู่บ้าน  
ม.11

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้การประชุม หรือทํา
กิจกรรมต่าง ๆ ยามค่ําคืน

300,000

52 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า หมู่
บ้านกฤษดาแลนด์ ม.12

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

200,000

ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 500 เมตร ตามแบบ
ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด

200,000200,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

53 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา
หมู่บ้านกฤษดาแลนด์ ม.12

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

กองช่าง

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ใน
การทํากิจกรรมร่วมกัน
ยามค่ําคืน

กองช่าง

กองช่าง

3.ลดและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุจากท้องถนนใน
เวลากลางคืน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 
500 เมตร  ตามแบบที่การ
ประปากําหนด

50 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   
ซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ม.11

1.เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง
กับผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ในเวลากลางคืน

 ติดตั้งโคม จํานวน 2 โคม 7,000 7,000

2.ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมได้รับความ
สะดวกในเวลากลางคืน
 มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน การ
เกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

200,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

75,000
 

 

เริ่ม   N799257/ E1681973
สิ้นสุด N799226 / E1681848

103,000
 

 

เริ่ม   N798893/ E1682789
สิ้นสุด N799115/ E1682782

103,000

 

เริ่ม   N798835/ E1682555
สิ้นสุด N798916 / E1682538

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 150 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 5 โคม  ตาม
แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด

54 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา ม.13 เส้นจากไร่นาง
ละเอียด ถึงบ้านนายชาญ    
ศรีสมุทร

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

75,000 75,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า ม.13 สายบ้านนายเกื้อ 
ถึงสวนป่าด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 200 เมตร พร้อม
ติดตั้งโคม จํานวน 2 โคม  ตาม
แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด

103,000 103,000

56 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ําพร้อมพาดสาย ซอย
บ้านนายหลักชัย ถึงบ้านนาย
สมศักดิ์ ม.13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

103,000 103,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

55

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 150  เมตร
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

103,000
 

 

  
 

150,000
 

 

  
 

54,000
(2559 :54,000) 

 

เริ่ม   N798835/ E1682555
สิ้นสุด N798916 / E1682538

57 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ําพร้อมพาดสาย และ
ติดตั้งโคมไฟฟ้า ม.13 จาก
บ้านนายบุญทิ้ง ถึงกศน.

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 700  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ

103,000 103,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

58 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา สายรีสอร์ทป๋าสง ม.13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 300 เมตร

150,000 150,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

59 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
(แรงต่ํา)ซอยผู้ช่วยหลักชัย    
ม.13

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
ระยะทาง 135  เมตร

54,000 54,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

เริ่ม   N798778/ E1682430  

สิ้นสุด N798946 / E1682417

200,000
 

60,000
(2559 : 60,000) 

 

50,000
 

 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ซอยบ้านป้าจี้,บ้านดาบชาน,
บ้านป้าออง ม.14

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 150 เมตร

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

 

60,000 60,000 จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

100,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

กองช่างมีระบบกรองน้ําดื่มที่
เป็นได้ทั้งแบบน้ําดื่มฟรี
เพื่อบริการชุมชน และ
จัดจําหน่ายสร้างรายได้

ขยายเขตประปา โดยเพิ่ม
แรงดันน้ําประปา (วางท่อใหม่) 
ระยะทาง 300 เมตร ตามแบบ
ที่การประปากําหนด

62

60 ขยายขนาดท่อประปา ม.13 
ซอยบ้านผู้ใหญ่บุญธรรม

กองช่างประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

100,000

61 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา ม.13
 รีสอร์ทเรือนอัมพวา

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 
500 เมตร  ตามแบบที่การ
ประปากําหนด

200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

63 โครงการระบบกรองน้ําดื่ม
สะอาดสําหรับหมู่บ้าน ม.15

ปรับปรุงโรงน้ําดื่มหมู่บ้าน
 ติดตั้งระบบกรองน้ํา  
ระบบผลิตน้ําดื่ม  ระบบ
ฆ่าเชื้ออัลตราไวโอเลต 
เพื่อผลิตน้ําประปาให้เป็น
น้ําดื่มที่สะอาด

50,000 50,000 จํานวน
เครื่องกรอง
น้ําที่ติดตั้ง 
(เครื่อง)

 ติดตั้งระบบกรองน้ํา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

210,000
 

 

40,000
(2559 : 40,000) 

 

 
 

60,000
(2559 : 60,000) 

 

 
 

32,000
(2559 : 32,000) 

 

 
 

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

64 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะสาย
บ้านตาจันทร์ ม.15

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 4 จุด ระยะทาง 300 
เมตร

210,000 210,000 กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

 

66 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.15 ซอยพญาละคร

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 150 เมตร

60,000 60,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

67 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 80 เมตร

32,000 32,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

65 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.15 ซอยผาสุข

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 100 เมตร

40,000 40,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

20,000
(2559 : 20,000) 

 

 
 

40,000
(2559 : 40,000) 

 

 
 

40,000
(2559 : 40,000) 

(2558 : 100,000) 

60,000
(2559 : 60,000) 

69 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.15 ซอยโคกเจริญ

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 100 เมตร

40,000 40,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

68 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.15 ซอยศาลากลางบ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ระยะทาง 50 เมตร

20,000 20,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.15 ซอยพญาละคร

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา   ระยะทาง 
150 เมตร   ตามแบบที่การ
ประปากําหนด

60,000 60,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง71

70 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.15 ซอยผาสุข

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 
100 เมตร  ตามแบบที่การ
ประปากําหนด

40,000 40,000 ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

32,000
(2559 : 32,000) 

32,000
(2559 : 32,000) 

40,000
(2559 : 40,000) 

47,000
 

 

 

เริ่ม    N796734/ E1680356

47,000
 

 

 

เริ่ม    N796595/ E1680713

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.15 ซอยโคกเจริญ

74 40,000 40,000 ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

73 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.15 ซอยศาลากลางบ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 
100 เมตร  ตามแบบที่การ
ประปากําหนด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่างขยายเขตประปา  ระยะทาง 80
เมตร  ตามแบบที่การประปา
กําหนด

32,000 32,000

72 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.15 ซอยริมทุ่ง

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง 80
เมตร  ตามแบบที่การประปา
กําหนด

32,000 32,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง

75 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคม สายบ้านนาย
ประสงค์ ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 100  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 3 จุด

47,000 47,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

76 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมสายบ้านป้า
จันทร์ ถึงบ้านนายพร้อม ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 100  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 3 จุด

47,000 47,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

27,000
 

 

 

เริ่ม    N796633/ E1680837

27,000
 

 

 

เริ่ม    N796633/ E1680837
สิ้นสุด  N796521/ E1680533

400,000
(2559 : 400,000) 

(2558 : 225,000) 

(2556 : 150,000) 

80,000
 

 

 

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

400,000

27,000 27,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

400,00079 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

78 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมซอยบ้านนาย
มานิต ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 1,000 เมตร   ตาม
แบบที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กําหนด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

กองช่าง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 50  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 2 จุด

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

77 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมสายบ้านนาย
พร ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 60  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 1 จุด

27,000 27,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

80 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.16  ไปหนองตะแก

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา ระยะทาง 200
 เมตร ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนดด

800,000 80,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

25,000
(2559 : 25,000) 

 

200,000
(2559 : 200,000) 

(2558 : 100,000) 

(2556 : 200,000) 

75,000
(2559 : 80,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 116,000) 

58,000
 

 

 

 

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง75,000

กองช่าง

83 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา
ทางเข้าบ้านดวงใจ ซอย 2   
ม.17

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

75,000

84 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  ม.17 ซอย
หน้าบ้านนายกตู่

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

58,000

กองช่าง1.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

ขยายเขตประปา ระยะทาง  
150 เมตร ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคกําหนด

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 100  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 2 จุด

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

58,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

81 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ม.16

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 5 จุด    ตามแบบที่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกําหนด

25,000 25,000 จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา    
ภายในหมู่บ้าน ม.16

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

ขยายเขตประปา ระยะทาง 500
 เมตร ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคกําหนดด

200,000 200,00082

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

85,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 56,000) 

 

 

330,000
(2559 : 240,000) 

(2557 : 330,000) 

 

 

230,000
 

 

 

 

85 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  หมู่บ้าน
ดวงใจ  ซอย 2 ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 150  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 3 จุด

85,000 85,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

86 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ ทางเข้าซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน - โรงน้ําแข็ง  
ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 600  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 10 จุด

330,000 330,000 1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

87 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  
แรงต่ํา (สายดับ) พร้อมโคม
ไฟฟ้าสาธารณะ  สายหลังการ
ไฟฟ้าด่านขุนทด ม.17

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 400  เมตร พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
จํานวน 6 จุด

230,000 230,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

137,000
 

 

140,000
(2559 : 140,000) 

(2558 : 189,000) 

(2557 : 150,000) 

 

120,000
(2559 : 120,000) 

 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

 

 

กองช่างประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

90 อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคขยายเขตประปา     
ม.17 ทางเข้าซุ้มประตูหมู่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

200,000 200,000 ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

88 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พาดสายดับ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟฟ้า สายทางเข้าบ้านนาง
สุมาลี ม.17 ซอยหลังการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

พาดสายดับ ระยะทาง 250  
เมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ จํานวน 4 จุด

137,000 137,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

จํานวนจุดที่
ติดตั้งโคม
ไฟฟ้า (จุด)

140,000

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

89 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ    
ม.17 เส้นบ้านนายสมพงษ์ 
(หลังการไฟฟ้า)

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 350  เมตร

140,000 140,000

ระยะทางที่
ขยายเขต 
(เมตร)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

กองช่าง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

ขยายเขตประปา  ระยะทาง  
300 เมตร ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคกําหนด

91 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
(สายดับ) พร้อมตั้งโคม ม.17 
สายบ้านอยู่รวยข้างการไฟฟ้า

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
ระยะทาง 250  เมตร

100,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด
(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

500,000
(2559 : 500,000) 

(2558 : 200,000) 

(2557 : 1,000,000) 

200,000
(2559 : 200,000) 

(2558 : 200,000) 

(2557 : 400,000) 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 100,000) 

11,871,500       12,671,500 11,991,500 

2. เพื่อให้ประชาชนมีแสง
สว่างพอเพียงสําหรับการ
เดินทางในเวลากลางคืน

กองช่าง94 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใน
เขตพื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายในตําบล
ด่านขุนทด ตามแบบการ
ประปาส่วนภูมิภาคกําหนด

100,000 100,000 จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตประปาภายในตําบล
ด่านขุนทด ตามแบบการ
ประปาส่วนภูมิภาคกําหนด

200,000 กองช่าง

กองช่าง

เพื่อให้ชาวบ้านมี
น้ําประปาใช้อย่างทั่วถึง
ทั้งหมู่บ้าน

93

92 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อําเภอด่านขุนทด

จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
 ภายในตําบลด่านขุนทด      
ตามแบบที่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคกําหนด

500,000 500,000

อุดหนุนการประปาส่วน
ภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด  
ขยายเขตประปาภายในตําบล
ด่านขุนทด

1.เพื่อขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะภายในตําบล

200,000 ประชาชนมีน้ําประปา
ใช้อย่างทั่วถึง

2.มีความปลอดภัยใน
การสัญจร และในชีวิต
และทรัพย์สิน

จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

1.ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถึง
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7.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

250,000
(2559 : 250,000) 

(2558 : 250,000) 

(2557 : 800,000) 

 

250,000
(2559 : 250,000) 

(2558 : 250,000) 

(2557 : 800,000) 

 

 1.ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า
ของผู้สูงอายุมากขึ้น

2.ครอบครัวผู้สูงอายุ
และประชาชนทั่วไป
ได้แสดงถึงความ
กตัญญูต่อผู้สูงอายุ

 1.เพื่อให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและใกล้เคียงได้เข้า
ร่วมกิจกรรมประเพณีลอย
กระทง

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

2.เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นให้คงอยู่และ
ถ่ายทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง

1.ประชาชนได้ร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณีไทย

กองการศึกษาฯ250,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

1.เพื่อรณรงค์ให้สังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของ
ผู้สูงอายุ

2.เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ

3. เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์

1 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ

    จัดงานประเพณีสงกรานต์  
 จํานวน 1 ครั้ง

250,000 250,000 กองการศึกษาฯ

2.ส่งเสริม ฟื้นฟู 
วัฒนธรรม ประเพณี
ลอยกระทง

2 โครงการจัดประเพณีลอย
กระทง

  จัดงานประเพณีลอยกระทง  
  1 ครั้ง

250,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาคุณภาพที่ทั่งถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

10,000
(2559 : 10,000) 

(2558 : 10,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

 

30,000 30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

50,000
(2559 : 50,000) 

 

 
620,000         620,000     620,000     

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ประชาชนได้
รับทราบถึงวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม

30,000

เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่นํา
หลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ ใน
ประจําวันได้

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

กองการศึกษาฯ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เด็กและเยาวชนมี
สํานึกความเป็นไทย
และตระหนักถึงความ
เป็นชาติไทย

กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯกองการศึกษาฯ

2. เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม ในองค์กร

1.เพื่อให้เด็กเยาวชนและ
เจ้าหน้าที่ได้น้อมนําคําสอน
ทางพระพุทธศาสนาม
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

5 โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ เด็ก
และเยาวชน

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 โครงการ

จัดทําโครงการส่งเสริม
คุณธรรม จํานวน 1 โครงการ

30,000

4 จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา

30,000โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
เข้าพรรษา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของชาติ
และสืบทอดพระพุทธศาสนา

กองการศึกษาฯประชาชนได้
รับทราบถึงวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
และมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

โครงการส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน   
วิสาขบูชา

เพื่อเป็นการส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีของชาติ
และสืบทอดพระพุทธศาสนา

จัดกิจกรรมส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน
วิสาขบูชา

10,000 10,0003

โครงการฝึกอบรมทักษะการ
เล่นดนตรีไทยพร้อมจัดซื้อ
เครื่องดนตรีไทย

เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกความ
เป็นไทยให้เด็กและเยาวชน 
ตระหนักถึงความเป็นชาติไทย

จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย 50,000 50,0006
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7.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000 30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

 

 

 

30,000           30,000       30,000      

โครงการ/กิจกรรม

1 เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่
เปิดให้ผู้สนใจจากภายนอกได้
เข้าชมและทําการศึกษาเแห
ล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร
 การถ่ายทอดเทคโนโลยี่และ
ความรู้ทางการเกษตรที่
เหมาะสมให้กับราษฎรที่
ทํางาน เป็นแหล่งผลิต
อาหารของชุมชน รวมทั้ง
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตามแนวพระราชดําริ (ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

 จัดทําโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  1 โครงการ

กองการศึกษาฯ30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ให้แก่ประชาชน

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น

ที่
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7.3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

250,000
(2559 : 250,000) 

(2558 : 250,000) 

(2557 : 400,000) 

 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 :  30,000) 

 
30,000

(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

 
400,000

(2559 : 400,000) 

(2558 : 200,000) 

(2557 : 1,700,000) 

 

2 โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขันในระดับอําเภอ  จังหวัด

1.เพื่อส่งเสริมประชาชนและ
เยาวชนให้ได้ออกกําลังกาย

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรม
กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาแก่เด็กและ
เยาวชน

เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่

3

เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
การจัดส่งนักกีฬาเฃ้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ

จํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง  
และรู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯหมู่ที่ 1 - 17 200,000 200,000

    จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ    
       แข่งขันกีฬาต่างๆ        

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

30,000

กองการศึกษาฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

เยาวชนมีทักษะ
ทางด้านกีฬาและมี
การออกกําลังเพิ่ม
มากขึ้น

     ผู้เข้าร่วมโครงการ   
จํานวน 30 คน

30,000

นักกีฬาได้รับโอกาส
ประสบการณ์ที่ดีและ
เป็นการเพิ่ม
ศักยภาพทางด้าน
กีฬาให้มีมาตรฐาน

จํานวนครั้งที่
ส่งนักกีฬาเข้า
แข่งขัน (ครั้ง)

กองการศึกษาฯ

เกิดความสามัคคี
และสามารถป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
ประชาชนและ
เยาวชนมีการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษาฯ จัดแข่งขันกีฬาจํานวน 1 ครั้ง

งบประมาณและที่ผ่านมา

2.เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

1

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

250,000 250,000

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

โครงการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนตําบลด่านขุนทด
ต้านภัยยาเสพติด

4 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีเครื่องออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
(2559 : 50,000) 

 

 

 

100,000
(2559 : 100,000) 

 

 

 

1,000,000
 

 

 

 

200,000
 

 

 

 

2,060,000 1,860,000 3,660,000

ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์
 พร้อมเครื่องออกกําลังกาย ม.5

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง

8

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

50,000 50,000

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

7 เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง

ก่อสร้างลานกีฬา คสล.

กองการศึกษาฯ

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)

ก่อสร้างลานกีฬา พร้อมจัดซื้อ
เครื่องออกกําลังกาย

กองช่าง1,000,000

200,000

5 โครงการซ่อมแซมเครื่องออก
กําลังกายประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีเครื่องออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง

หมู่ที่ 1 - 17

โครงการก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ ม.2 (โรงฆ่าสัตว์)

จํานวน
หมู่บ้านที่
ซ่อมแซม
(หมู่บ้าน)

2,000,000

1,000,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

กองช่าง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่ผ่านมา

6 ก่อสร้างลานกีฬา คสล. หน้า
ศาลากลางบ้าน

กองช่าง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการก่อสร้างลานกีฬา     
ม.13

เพื่อให้ชาวบ้านภายใน
หมู่บ้านมีสถานที่ออกกําลัง
กายเสริมสร้างร่างกายให้มี
สุขภาพแข็งแรง

100,000 100,000 เด็กและเยาวชนหัน
มาออกกําลังกาย
เพิ่มขึ้น ปัญหายา
เสพติดลดลง

จํานวนลาน
กีฬาที่ก่อสร้าง

 (แห่ง)
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8.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 100,000)

8,000,000
(2559 : 8,000,000) 

(2558 : 8,000,000) 

(2557 : 8,000,000) 

 

20,000,000
(2559 : 20,000,000) 

(2558 : 20,000,000) 

(2557 : 20,000,000) 

 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่าง ๆ ในโลก

20,000,000 20,000,000

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กองช่าง3 โครงการก่อสร้างอาคาร
สํานักงาน

ที่

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

1.มีสถานที่ให้บริการ
ประชาชนให้มาติดต่อ
    2.การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น

เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม 
ภายในตําบล หรือการจัด
ประชุมต่างๆ

    อาคารอเนกประสงค์  
จํานวน  1 หลัง

8,000,000 8,000,000 จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

มีสถานที่สําหรับจัด
กิจกรรม ภายใน
ตําบล หรือการจัด
ประชุม

กองช่าง

1 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ
หน่วยงานรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

เพื่อปรับปรุงป้ายชื่อ
หน่วยงานให้มีทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ รองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ป้ายชื่อหน่วยงาน 100,000 100,000 จํานวนป้าย มีป้ายชื่อหน่วยงานที่
เป็นมาตรฐาน 
รองรับการเข้าสู่
ประชาอาเซียน

8) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อเป็นที่ทําการของอบต.
ด่านขุนทดในการให้บริการ
แก่ประชาชน ให้มาติดต่อ
งานด้วยความสะดวก และ
เสริมศักยภาพของอบต.

 อาคารสํานักงานคสล.2 ชั้น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

1,500,000
(2559 : 1,500,000) 

(2558 : 15,000,000) 

(2557 : 15,000,000) 

 

200,000
(2559 : 50,000) 

 

 

 

500,000
(2559 : 500,000)

(2557 : 100,000)

 

100,000
(2559 : 100,000)

(2557 : 60,000)

 

 

 

30,400,000 30,250,000 30,250,000

กองช่าง

50,000

500,000

กองช่าง

สํานักงานอบต.มี
ไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

จํานวนหม้อ
แปลงที่ติดตั้ง 

(ตัว)

6 ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7

กองช่าง

500,000โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าที่ทําการอบต.ด่านขุนทด

เพื่อติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ทําการอบต.ด่านขุนทด ให้มี
กระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ

จํานวน
อาคารที่
ก่อสร้าง

งบประมาณและที่ผ่านมา

1,500,000 มีสนามกีฬาในร่มที่
ได้มาตรฐาน สําหรับ
เยาวชนใช้ออกกําลัง
กาย ฝึกซ้อมกีฬา

เพื่อซ่อมแซมโรงจอดรถ
สําหรับรองรับยานพาหนะ  
รถยนต์ของประชาชนที่มา
ติดต่อกับทางราชการ

ซ่อมแซมโรงจอดรถ จํานวนครั้งที่
ซ่อมแซม (ครั้ง)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อบต.ด่านขุนทด

ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
บริเวณ อบต.เพื่อความ
สวยงามและสบายตาสบาย
ใจสําหรับผู้มาติดต่อราชการ

 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สํานักงาน

50,000

5 ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการมีโรงจอดรถ
รองรับเพียงพอ

โครงการซ่อมแซมโรงจอดรถ 
สํานักงานอบต.ด่านขุนทด

4 ต่อเติมโครงหลังคาสนามกีฬา
อเนกประสงค์               
(หลังที่ทําการอบต.)

เพื่อให้มีสนามกีฬาในร่มให้
ประชาชนในพื้นที่ใช้เป็นที่
ออกกําลังกาย และจัด
กิจกรรมอื่น ๆ

   อาคารสนามกีฬาในร่ม
จํานวน 1 แห่ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

1,500,000

กองช่าง

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง (ครั้ง)

 โดยรอบ อบต.จะมี
ความสวยสดสะอาด
ตาและสวยงามสร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้กับ
ประชาชนผู้มาติดต่อ
และเจ้าหน้าที่ อบต.

100,000 100,000
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8.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

100,000
(2559 : 100,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 100,000) 

400,000
(2559 : 450,000) 

1.หอกระจายข่าว ม.3
2.หอกระจายข่าว ม.7
3.หอกระจายข่าว ม.11
4.หอกระจายข่าว ม.12
5.หอกระจายข่าว ม.13
6.หอกระจายข่าว ม.14
7.หอกระจายข่าว ม.16
8.หอกระจายข่าว ม.17

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

30,000

มีข้อมูลแผนที่ภาษีที่
เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานและ
ให้บริการกับ
ประชาชน

กองคลัง

กองช่างประชาชนได้รับฟัง
เสียงตามสายจากหอ
กระจายข่าวได้อย่าง
ทั่วถึง

30,000

โครงการปรับปรุงระบบหอ
กระจายข่าวประจําหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนทั้งหมู่บ้าน
ได้รับฟังเสียงตามสายจาก
หอกระจายข่าวอย่างทั่วถึง

400,000 400,000

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง/ปี 

(ครั้ง)

1.เพื่อให้หน่วยงานมีการ
รับส่งข้อมูลข่าวสารที่
รวดเร็วและค้นข้อมูลจาก
ภายนอกได้สะดวก

ค่าบริการอินเตอร์เน็ตราย
เดือนสําหรับส่วนราชการและ
ค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจแบบ

รายปี

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

2.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ติดต่อหน่วยงานภายนอก

3.เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ต
กับประชาชน

3

2

โครงการ/กิจกรรมที่

1

ข้อมูลแผนที่ภาษีเพิ่มขี้นถึง 
80%

100,000

จํานวน
หมู่บ้านที่
ปรับปรุง
(หมู่บ้าน)

ค่าบริการ
อินเตอร์เน็ต
รายเดือน

มีการรับส่งข้อมูลที่
ทันสมัยระหว่าง
หน่วยงานกับ
หน่วยงานภายนอก
โดยประหยัด
ค่าใช้จ่ายและ
ให้บริการกับ
ประชาชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองคลัง

จัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว

เพื่อจัดทําข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน

นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยํา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสําคัญ

โครงการติดตั้งและบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL
 และค่าเช่าพื้นที่ทําโฮมเพจ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

20,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

(2557 : 20,000) 

 

100,000
(2559 : 100,000) 

 

 

 

650,000 650,000 650,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

 ซ่อมแซมหอกระจายข่าวที่
ชํารุด หมู่ 1 - 17

20,000

หมู่ 1 - 17 100,000

ที่

กองช่าง20,000 จํานวน
หมู่บ้าน
ซ่อมแซม 
(หมู่บ้าน)

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
หมู่บ้าน
(หมู่บ้าน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 โครงการซ่อมแซมหอกระจาย
ข่าว

เพื่อซ่อมแซมหอกระจ่าย
ข่าวที่ชํารุดเสียหายภายใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

เพื่อซ่อมแซมหอกระจ่าย
ข่าวที่ชํารุดเสียหายภายใน
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

กองช่าง

โครงการ/กิจกรรม

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง

5 โครงการจัดซื้อชุดหอกระจาย
ข่าวประจําหมู่บ้าน

100,000

 154        



8.3

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

300,000
(2559 : 300,000) 

(2558 : 300,000) 

(2557 : 300,000) 

 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน 500,000 500,000 500,000 สํานักงานปลัด
(2559 : 500,000) 

(2558 : 500,000) 

(2557 : 500,000) 

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.เพื่อเพิ่มความรู้ 
ประสบการณ์ และ
แนวความคิดของบุคลากรใน
การบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนตําบลให้
เหมาะสมทันเหตุการณ์ใน
สภาวะแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน

โครงการฝึกอบรม สัมมนาแก่
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานจ้าง

300,000 300,000

2.สร้างเครือข่ายประสาน
ความสัมพันธ์  กับองค์กรอื่น
เป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี  
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์  แนวคิดและ
วิธีการปฏิบัติงาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการจัดฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  และ
พนักงานฯของอบต.ด่านขุนทด

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ
มากยิ่งขึ้น

2

1 สํานักงานปลัด

ผู้บริหาร สมาชิกสภา
ฯ  และพนักงานฯ มี
ความรู้ประสบการณ์
 และแนวความคิดใน
การบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลให้เหมาะสมทัน
เหตุการณ์ในสภาวะ
แวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไปของ
ชุมชนและนําความรู้
ความสามารถปรับ
กระบวนการทํางาน
พัฒนาท้องถิ่น ให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนผู้เข้า
อบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนํามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สนับสนุนบุคลากรขององค์กรให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน

ที่
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

 
30,000

(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

 
30,000

(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 50,000) 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

พนักงานมีความ
สามัคคี  และมี
ความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ทําให้
การประสานงาน
ต่างๆ ต่อกันเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัด

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีคุณธรรมจริยธรรม 
สามารถนํามาปรับใช้
ในการปฏิบัติงาน
และดําเนิน
ชีวิตประจําวัน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

กองการศึกษาฯ

30,000

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานแก่
พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้าง

5

จัดทําโครงการเพื่อให้
พนักงานส่วนตําบลได้ไป
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ 
วิปัสสนา

30,000 สํานักงานปลัด

30,000 30,000

30,000

กลุ่มเป้าหมายมีความ
เข้าใจและพัฒนา
ทักษะด้านภาษาเพื่อ
รองรับการสู่
ประชาคมอาเซียน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เพิ่มมาก
ขึ้น สามารถนํามา
พัฒนาการปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การปฏิบัติงาน ให้ความรู้

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง

3

30,000เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษา
ให้แก่บุคคลากรส่วนตําบล 
ผู้นําชุมชน  เด็กเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่อาเซียน

กลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ
และพัฒนาทักษะด้านภาษา
เพื่อรองรับการสู่ประชาคม
อาเซียน

เพื่อจัดกิจกรรมอบรมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนักงานส่วนตําบล

พนักงานส่วนตําบลด่านขุนทดโครงการผูกสายสัมพันธ์ฉันท์
พี่น้อง

6 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านภาษาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมแก่พนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง

จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

30,000

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
 

 

 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

 

 

980,000 980,000 980,000

8 30,000

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้และฝึกฝน
ทักษะการพูด เพื่อ
พัฒนาตนเอง สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
ตัวเองและองค์กรได้

กองการศึกษาฯ

สํานักงานปลัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

2.พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตาม
หลักการแห่ง
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

พนักงาน ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไปของอบต.
ด่านขุนทด และประชาชน 
เข้าร่วมโครงการ  จํานวน  
100 คน

งบประมาณและที่ผ่านมา

30,0001.เพื่อให้พนักงาน และ
ประชาชนทั่วไป มีความรู้
ความเข้าใจใน
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540

2.สามารถปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 
พรบ. และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.พนักงานและ
ประชาชนทั่วไปมี
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่ โครงการ/กิจกรรม

7 โครงการฝึกอบรมการพูดในที่
สาธารณะและการพัฒนา
บุคลิกภาพ

เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนทักษะ 
 พัฒนาตนเอง  ให้สามารถ
ทําหน้าที่พูดในที่สาธารณะ 
ยกระดับการพูดให้เป็นมือ
อาชีพ  สร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้กับตัวเองและองค์กรได้

จัดฝึกอบรม จํานวน 1 ครั้ง 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครงการ 

(ครั้ง)

วัตถุประสงค์
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8.4

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

20,000
(2559 : 20,000) 

(2558 : 20,000) 

 

 

20,000 20,000 20,000

8.5

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 50,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

 

80,000 80,000 80,000

โครงการจัดประชุมประชาคม
หมู่บ้านและตําบล

จํานวน
หมู่บ้าน 
(หมู่บ้าน)

30,00030,000

1 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้นําชุมชนในการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

ผู้นําชุมชน หมู่ที่ 1 - 17 20,000

50,000

เพื่อให้เกิดความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน/หมู่บ้าน 
โดยจัดให้ความรู้ ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในการ
ดําเนินงานคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

50,000

บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในจังหวัดนครราขสีมา

วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัดผู้นําชุมชนมีความรู้
ในการจัดทําแผน
ชุมชนและ
แผนพัฒนาสามปี
เพิ่มมากขึ้น

20,000

2

       จัดประชุมประชาคม     
ปีละ 1 ครั้ง

โครงการเสวนาสร้างความสุข
อย่างยั่งยืน

หมู่บ้าน ม.1 - 17

เพื่อจัดการประชุมประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับ
ตําบล ร่วมหาแนวทางใน
การพัฒนา ท้องถิ่น

สํานักงานปลัด

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความ
ต้องการเสนอปัญหา 
อุปสรรค ที่มีอยู่ใน
หมู่บ้านของตน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรมที่ วัตถุประสงค์

1

เพื่อให้ความรู้แก่ผู้นําชุมชน 
เรื่องการจัดทําแผนชุมชน 
และแผนพัฒนาสามปี

งบประมาณและที่ผ่านมา

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เกิดความปรองดอง 
สมานฉันท์ในชุมชน/
หมู่บ้าน

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สํานักงานปลัด
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8.6

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

 
50,000

(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 700,000) 

 

100,000
(2559 : 10,000) 

(2558 : 10,000) 

(2557 : 10,000) 

 

โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

จํานวน
หมู่บ้านที่

จัดการเลือกตั้ง

100,0003

โครงการจัดการเลือกตั้ง

ประชาชนเข้าใจและ
ตระหนักถึงภารกิจ
หลักในการธํารง
รักษาไว้ซึ่งสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดย
ช่วยกันตรวจสอบ 
ช่วยกันปกป้องและ
กําจัดสื่อและบุคคลที่
มีพฤติกรรมเป็น
อันตราย

สามารถจัดการ
เลือกตั้งนายกและ
สมาชิกอบต.ใน
หมู่บ้าน ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง

สํานักงานปลัด

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

100,000เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีเครื่องมีอ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ

 วัสดุไฟฟ้า และวิทยุ

50,000

กองช่าง

จัดการเลือกตั้งนายกและ
สมาชิก อบต. ในหมู่บ้านที่
ขยายเขต มีการเปลี่ยนแปลง

หรือหมดวาระ

50,000

  หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 17 หมู่บ้าน

ที่

1

โครงการ/กิจกรรม

โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติ

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อดําเนินการจัดทํา
โครงการปกป้องสถาบันของ
ชาติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยด่วน
ที่สุดที่ มท 0310.4/ว2128 
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 257

วัตถุประสงค์

50,000

2

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

50,000

 159        



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

40,000
(2559 : 40,000) 

(2558 : 40,000) 

(2557 : 40,000) 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 30,000) 

10,000
(2559 : 10,000) 

(2558 : 10,000) 

(2557 : 10,000) 

 

จํานวนครั้งที่
อุดหนุน

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สํานักงานปลัด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

   อุดหนุนอําเภอด่านขุนทด  
ปีละ 1 ครั้ง

10,000 10,000 ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดี และความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ

สํานักงานปลัด

วัสดุเคมีเครื่องมือเครื่องดับเพลิง 30,000 30,000

4 โครงการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การ
ดําเนินงานของหน่วยงานให้
บุคคลภายนอกทราบ

สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์การ
ทํางานของอบต.  200 ฉบับ

40,000 40,000

6 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว (5  ธันวาคม 2559)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา    และ
เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

5 โครงการจัดซื้อวัสดุเคมีดับเพลิง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์  มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว 
รวดเร็ว และมีเครื่องมีอใน
การปฏิบัติงาน

จํานวนเล่มสื่อ
สิ่งพิมพ์ (เล่ม)

ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารการทํางาน
และมีส่วนร่วมในการ
ติดตามการทํางาน
ของอบต.

สํานักงานปลัด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

10,000
(2559 : 10,000) 

(2558 : 10,000) 

(2557 : 10,000) 

5,000
(2559 : 5,000) 

(2558 : 10,000) 

(2557 : 10,000) 

 

50,000
(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 50,000) 

 

150,000
(2559 : 150,000) 

(2558 : 150,000) 

(2557 : 150,000) 

 

ที่

10

50,000

จํานวนครั้งที่
อุดหนุน (ครั้ง)

จํานวนครั้งที่
จัดซื้อ  (ครั้ง)

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์และการแพทย์

เพื่อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
และเครื่องมือทางการแพทย์
ที่จําเป็นในห้องพยาบาล

วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 150,000

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

กิ่งกาชาดมี
งบประมาณในการ
ช่วยเหลือและ
ดําเนินการกิจกรรม
การกุศลเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ยากไร้

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

10,000

150,000

7 อุดหนุนโครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ              
(12 สิงหาคม 2560)

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถเนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
 และเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี โดยร่วมกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ

10,000   อุดหนุนอําเภอด่านขุนทด  
ปีละ 1 ครั้ง

9 โครงการประชาสัมพันธ์งาน
จัดเก็บรายได้

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเข้าใจและมา
ชําระภาษีตามกําหนดเวลา

      จํานวนผู้มาชําระภาษี    
ร้อยละ 85

สํานักงานปลัด8 อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
เหล่ากาชาดโดยสนับสนุน
งบประมาณในการ
ดําเนินการเพื่อการกุศลและ
ให้ความช่วยเหลือประชาชน

       อุดหนุนเหล่ากาดชาด    
  ปีละ 1 ครั้ง

50,000 กองคลังจํานวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ์

 (ครั้ง)

ประชาชนมีความ
เข้าใจการยื่นชําระ
ภาษีและมาชําระ
ตามกําหนด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด

10,00010,000

จํานวนครั้งที่
อุดหนุน (ครั้ง)

ทุกภาคส่วนได้
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและความ
สํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

5,000
 

 

 

7,000
 

 

 

10,000
 

 

 

7,000
(2559 : 14,000) 

(2558 : 4,500) 

(2557 : 3,500) 

 

โครงการจัดซื้อชุดโต๊ะทํางาน  
ระดับ 3 - 6

โต๊ะทํางานระดับ 3 - 6 พร้อม
เก้าอี้  จํานวน 1 ชุด

12 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ จํานวน 2 ตัว

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองคลังเพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

5,00011

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
ชนิดบานเลื่อน

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานกระจกเลื่อนกระจก

10,000

7,000 7,000

5,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7,0007,00014

จํานวนที่ซื้อ 
(ตัว)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

จํานวนที่ซื้อ 
(ชุด)

  ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานเลื่อน
 จํานวน 2 ตู้ๆละ 3,500 บาท

ที่ โครงการ/กิจกรรม

กองคลังจํานวนตู้ (หลัง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองคลัง

จํานวนที่ซื้อ 
(ชุด)

เก้าอี้พักคอย ขนาด 4 ที่นั่ง  
หุ่มเบาะ

10,000

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
คอมพิวเตอร์

เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

กองคลัง,กอง
ช่าง

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

13 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พักคอย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้
พักคอย สําหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

9,000
(2558 : 49,500) 

(2558 : 12,000) 

(2557 : 2,500) 

 

24,000
(2559 : 38,000) 

(2558 : 19,900) 

(2557 : 39,000) 

 

23,000
 

 

 

12,500
 

 

 

10,000
 

 

 

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

16

ที่ โครงการ/กิจกรรม

เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารชนิด
บานทึบ

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์     
(ปริ้นเตอร์) ขนาด A4

ตู้เก็บเอกสาร ชนิดบานทึบ 
จํานวน 2 ตู้ ๆละ 4,500 บาท

บุคลากรมีเครื่องมือ
ทําให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว

12,000เพื่อให้บุคลากรมีเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงานโดย
เฉพาะงานด้านเอกสาร 
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว

โต๊ะพับอเนกประสงค์ (สีขาว)
จํานวน 10 ตัว

23,000โครงการจัดซื้อโต๊ะพับ
อเนกประสงค์

18

เพื่อให้บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

เครื่องทําน้ําร้อน - น้ําเย็น 2 
หัวก๊อก

19 10,000

จํานวนที่ซื้อ 
(ตัว)

พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ชนิด
ตั้งพื้น จํานวน 5 ตัว

12,000 จํานวน
เครื่องพิมพ์ 
(เครื่อง)

จํานวนที่ซื้อ 
(เครื่อง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

9,000

สํานักงานปลัด

จัดซื้อโต๊ะพับ เพื่อใช้ในงาน
ของอบต.

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 
ขา เพื่อใช้ในงานของอบต.

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

12,500

จํานวนที่
จัดซื้อ (เครื่อง)

มีน้ําดื่มสําหรับ
ให้บริการประชาชน
ผู้มาติดต่อราชการ

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  
ชนิดบานทึบ

สํานักงานปลัด

23,000

9,000 จํานวนตู้ (หลัง)

เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED สี จํานวน 2 เครื่อง  (ตาม

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์  
คอมพิวเตอร์ประจําปี 2559 ข้อ 45)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัด

10,000

28,000

กองคลังกอง
การศึกษาฯ

17

โครงการจัดซื้อพัดลม
อุตสาหกรรม 3 ขา

กองคลัง15

โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํา
ร้อน - น้ําเย็น
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

40,000
 

 

 

3,500,000
(2557 : 900,000) 

 

 

29,000
 

 

 

4,171,500 4,164,500 4,180,000

 

งบประมาณและที่ผ่านมา
ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

21 สํานักงานปลัดโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
น้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค์

เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง
(ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 
2559)

โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์

วัตถุประสงค์

 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดับ XGA (ตามบัญชีมาตรฐาน

ครุภัณฑ์  ประจําปี 2558)

29,000

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

29,000

รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
อเนกประสงค์

3,500,000

สํานักงานปลัด

จํานวนที่
จัดซื้อ (คัน)

22

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

40,000

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

โครงการจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

3,500,000

กองช่าง

จํานวนที่
จัดซื้อ (เครื่อง)

การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

40,000

จํานวนที่
จัดซื้อ (เครื่อง)

20
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9.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

50,000
 

 

 

100,000

1. หมู่ที่ 11 จํานวน 8  ตัว (2559 : 100,000) 

2. หมู่ที่ 12 จํานวน  8 ตัว
3. หมู่ที่ 17 จํานวน  8 ตัว

 

990,000
(2559 : 990,000) 

(2558 : 990,000) 

(2557 : 990,000) 

 

1,140,000 250,000 250,000

โครงการจัดซื้อกล้องวรจรปิด 
ภายในสํานักงาน

50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รักษาและปกป้อง
สาธารณะสมบัติของ
 อบต. และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

100,000 สํานักงานปลัด

จํานวนกล้อง
ที่ติดตั้ง (จุด)

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันอาชญากรรม

เพื่อรักษาและปกป้อง
สาธารณะสมบัติของอบต.ให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

1

100,0002

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ติดตั้งกล้อง 
CCTV )

ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน
หมู่บ้าน

จํานวนกล้อง
ที่ติดตั้ง (จุด)

100,000 ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
ภัยต่าง ๆ

สํานักงานปลัด

สํานักงานปลัดจํานวนกล้อง
ที่ติดตั้ง (จุด)

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและ
ภัยต่าง ๆ

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

กล้องวงจรปิด จํานวน 8 จุด 50,000

ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

100,000

ติดตั้งกล้อง CCTV

โครงการ/กิจกรรม

เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การป้องกันอาชญากรรม

ที่

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ม.11    
(ติดตั้งกล้องวงจรปิด )
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9.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

100,000
(2559 : 100,000) 

   - เทศกาลปีใหม่ (2558 : 100,000) 

   - เทศกาลสงกรานต์ (2557 : 100,000) 

 

300,000 300,000 300,000 สํานักงานปลัด
(2559 : 300,000) 

(2558 : 300,000) 

(2557 : 300,000) 

50,000
(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 50,000) 

 

วัตถุประสงค์

สถิติอุบัติเหตุ
การจราจรในพื้นที่
ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตํารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน

2.เพื่อฝีกทบทวนความรู้
ให้กับอปพร.ที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม

1 โครงการตั้งจุดตรวจป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางการจราจร
ในช่วงเทศกาล

เพื่อตั้งจุดตรวจ ป้องกันและ
ช่วยลดอุบัติเหตุการจราจร
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ

โครงการฝึกอบรม และ
ทบทวนความรู้ให้กับ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

2

100,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

 จัดฝึกอบรม และจัดซื้อชุด
เครืองแบบ อปพร.

100,000

 

1.เพื่อให้มีกําลังอาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ปฏิบัติงานเพียงพอทั้งตําบล

   จํานวน  
อปพร.ที่เข้า
ร่วมโครงการ  

(นาย)

2. มีอาสาสมัครฯ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานป้องกันภัยฯ

ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาล 
จํานวน 2 ครั้ง

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

สํานักงานปลัดจํานวนครั้ง
ที่ตั้งจุดตรวจ 

(ครั้ง)

ผลที่คาดว่าจะได้รับที่

50,000 สํานักงานปลัดจํานวนครั้งที่
จัดซื้อ(ครั้ง)

บุคลาการด้านงาน
ป้องกันมีอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ

จัดซื้ออุปกรณ์ ชุดดับเพลิง
สําหรับงานป้องกันฯ

50,000เพื่อจัดซื้อชุดดับเพลิง วัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงานด้านอัคคีภัยและ
การปฏิบัติของอปพร.

3 โครงการจัดซื้อชุดดับเพลิง 
วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
ของ อปพร.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 166        



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000 30,000 30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

 

 

 

50,000
(2559 : 50,000) 

 

 

 
 

 

 

 

โครงการฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย

วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ/กิจกรรม

สํานักงานปลัด
 ร่วมกับสนง.
ขนส่ง จังหวัด
นครราชสีมา 
สาขาด่านขุน

ทด

50,000

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

1.ประชาชนได้รู้
วิธีการขับขี่อย่าง
ปลอดภัยช่วยให้การ
เกิดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนนลดน้อยลง

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ  
สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์ใน
การช่วยเหลือชีวิตของ
ประชาชน ได้อย่างถูกวิธี

 ประชาชน เยาวชน อายุ 15 ปี
 ขึ้นไป  จํานวน  100  คน

1.เพื่อให้อปพร.มีทักษะและ
ความเตรียมพร้อมในการ
เผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย

2.ลดการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนจากการใช้รถยนต์
และรถจักรยานยนต์ให้น้อยลง

งบประมาณและที่ผ่านมา

50,000สมาชิก อปพร. อาสากู้ชีพ  
และกู้ชีพกู้ภัย ( OTOS ) อบต.
ด่านขุนทด  จํานวน  30  คน

4

3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะและมีความคล่องตัว
ในการปฐมพยาบาล  ได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

1.เพื่อให้ประชาชนทั่วไป 
ผู้บริหาร และสมาชิก อปพร.
 มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง
รวมทั้งรู้กฎจราจร

5 โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผน
ป้องกันสาธารณภัย

2.ผู้เข้ารับการอบรม
ได้มีใบอนุญาตขับขี่
ใช้อย่างถูกต้องตาม
กฏหมาย

1 สมาชิกที่ผ่านการ
ฝึกซ้อมแผน
ช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติภัยทางท้องถนน
มีทักษะและความ
คล่องตัว หากต้อง
ปฏิบัติงานจริง

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

สํานักงานปลัด

2.ประชาชน ได้รับ
ช่วยชีวิตอย่าง
รวดเร็วทันท่วงที
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

200,000
(2559 : 200,000) 

 

 

 
 

 

 

 

 

730,000 730,000 730,000  

1 ลดการสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน

2 อบต.ด่านขุนทดมี
ความพร้อมในการ
รองรับกับเหตุสา
ธารณภัยต่าง ๆ

3. เครือข่ายสมาชิก 
อปพร.มีประสิทธิภา
พามารถเป็นกําลัง
เสริมให้กับ
องค์กรของรัฐได้มาก
ยิ่งขึ้น

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

1.เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจบทบาทหน้าที่ของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.)

200,000

2.เพื่อเตรียมกําลังสมาชิก 
อปพร.ให้พร้อมรองรับทุก
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุสา
ธารณภัยขึ้นในพื้นที่

3. เพื่อให้อปพร.มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณ
ภัยรูปแบบต่าง ๆ และ
สามารถช่วยเหลือในการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

3. เพื่อให้มีบุคลากรที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย และทดแทนกําลังพลที่
เสื่อมสภาพ

6  โครงการจัดฝึกอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
 อปพร. ตําบลด่านขุนทด

       สมาชิก อปพร และ      
ผู้เกี่ยวข้อง จํานวน  100  คน

200,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สํานักงานปลัด
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10.1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
(2559 : 50,000) 

(2558 : 50,000) 

(2557 : 25,000) 

 

1.เพื่อเพื่อสนองพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ ใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จํานวนต้นไม้ 
(ต้น)

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความเข้าใจถึง
ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทําให้
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและ
ช่วยลดภาวะโลกร้อน

30,000

โครงการ/กิจกรรม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ                 
(ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ)

2. เพื่อสร้างจิตสํานึกในการ
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ จํานวน 1,000 ต้น

30,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 169        



เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

100,000
 

 

 

 

20,000
 

 

 

 
150,000 100,000 100,000 จํานวนต้นไม้ (ต้น)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

50,000 จํานวนครั้งที่
จัดโครการ 
(ครั้ง/ปี)

3.เพิ่มรายได้ให้
เกษตรกรเนื่องมาจาก
เป็นการลดต้นทุน
ทางการเกษตร

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 1 หมู่บ้าน

กองช่างโครงการกําจัดวัชพืช 
(ผักตบชวา) ลําห้วยน้อย
ตอนล่าง ม.8

1.เพื่อร่วมกันกําจัด
ผักตบชวาและพืชน้ําต่างๆ ที่
เป็นปัญหาต่อคุณภาพน้ํา
และการใช้น้ําของเกษตรกร
ในพื้นที่

2.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
น้ําดื่มน้ําใช้ที่ได้มาตรฐาน

1.น้ําอุปโภคในพื้นที่
มีคุณภาพ

2.ประชาชนมีน้ําดื่มที่
ได้มาตรฐาน

2.เกิดกลุ่มในพื้นที่
เพื่อร่วมกันจัดการ
กับปัญหาผักตบชวา
และสิ่งแวดล้อมอื่นได้

50,000 1.สามารถแก้ปัญหา
ผักตบชวาและ
คุณภาพน้ําในลํา
คลองสายต่างในพื้นที่

2. เพื่อนําผักตบชวาและพืช
น้ําที่ไม่มีประโยชน์มาใช้
สําหรับการทําปุ๋ยหมักอัน
เป็นการเสริมรายได้

3. สร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ประชาชน

1.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ํา
อุปโภคภายในตําบล

3 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปโภคบริโภคภายในตําบล
ด่านขุนทด

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ 
จํานวน 1 หมู่บ้าน

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

กองช่าง
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10.2

เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
(2559 : 30,000) 

(2558 : 30,000) 

(2557 : 25,000) 

 

90,000
(2559 : 90,000) 

(2558 : 100,000) 

(2557 : 100,000) 

 

30,000
 

 

 

 

30,000

กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

จํานวนคนที่
เข้าร่วม

โครงการ(คน)

ผู้ประกอบการ
กิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพมี
จิตสํานึกในการ
ป้องกันและจัดการ
มลพิษสิ่งแวดล้อม

3       จัดอบรมให้ความรู้     
จํานวน  1 ครั้ง

1

2 โครงการจัดซื้อถังขยะให้กับ
ชาวบ้าน หมู่ที่ 1 - 17

จัดซื้อถังขยะเพื่อแจกจ่าย
ให้กับชาวบ้านในตําบล

โครงการจัดอบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

เพื่ออบรมให้ความรู้ผู้
ประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ

จัดซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร 

จํานวน 100 ใบ

โครงการธนาคารขยะ เพื่อสร้างสถานที่ในการ
จัดเก็บขยะที่บริจาคที่
ประชาชนและเยาวชนใน
หมู่บ้านนําไปทิ้ง แต่เป็นสิ่งมี
ค่าอยู่และเสริมสร้างนิสัยให้
รู้จักคุณค่าของขยะ และ
สร้างสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

โรงเรียน และชุมชนในเขต
พื้นที่ตําบลด่านขุนทด

90,00090,000

30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมภายใน
หมู่บ้านดีขึ้น และ
ปริมาณขยะลดลง

จํานวนที่
จัดซื้อ (ใบ)

ประชาชนมีสุขนิสัยที่
ดีในการทิ้งขยะ  ทํา
ให้เกิดความสะอาด 
และประชาชนกําจัด
ขยะอย่างถูกวิธี

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา

ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

30,000
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
(2559 : 30,000) 

 

 

 

30,000
(2559 : 30,000) 

 

 

 

30,000
 

 

6 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้
การจัดการน้ําเสียภายในชุมชน

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีจิตสํานึก
ในการป้องกันและ
ตระหนักถึงสภาวะ
โลกร้อน และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดใน
การบริหารและจัดการน้ําเสีย
ในท้องถิ่นหรือชุมชน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
จัดการน้ําเสียภายในชุมชน 

จํานวน 1 ครั้ง /ปี

30,000

2.มีการนําองค์ความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

จํานวน
ผู้เข้าร่วม

โครงการ (คน)

30,000  1.ประชาชนในพื้นที่
มีแนวคิดในการ
บริหารและจัดการน้ํา
เสียในท้องถิ่นหรือ
ชุมชน

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

2.เพื่อให้เกิดการนําองค์
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการน้ําเสีย นําไปสู่
การอนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพน้ําได้อย่างเหมาะสม

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ

(คน)

ผู้ประกอบการปศุ
สัตว์มีจิตสํานึกใน
การป้องกันและ
จัดการมลพิษ
สิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

5 โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ลดภาวะโลกร้อน

เพื่อณรงค์ประชาสัมพันธ์
การลดภาวะโลกร้อน และ
การรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องใน
วันสิ่งแวดล้อมโลก

จัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 1 ครั้ง

4 โครงการจัดอบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์

เพื่ออบรมให้ความรู้
ผู้ประกอบการปศุสัตว์ให้มี
จิตสํานึกในการป้องกันและ
จัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม

      จัดอบรมให้ความรู้     
จํานวน  1 ครั้ง

วัตถุประสงค์ที่ โครงการ/กิจกรรม

30,000

30,000 30,000

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

500,000
(2559 : 100,000) 

 

900,000
(2559 : 900,000) 

30,000
(2559 : 30,000) 

 

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

2เพื่อให้มีสถานที่ทิ้งขยะ 
สําหรับรองรับขยะจากชุมชน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่ผ่านมา

สามารถลดมลพิษ 
และลดการเกิด
พาหะนําโรคที่จะ
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน

50,0001.เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มี
สถานที่ทิ้งขยะที่ถูก
สุขลักษณะ

สถานที่ทิ้งขยะ
 สําหรับ
รองรับขยะ
จากชุมชนได้ 

80%

เกิดการคัดแยกมูล
ฝอยอันตราย และ
อันตรายที่จะ
ปนเปื้อนออกสู่
สิ่งแวดล้อม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

30,000

ปริมาณขยะในชุมชน
ลดลง

วัตถุประสงค์

50,000

จัดตลาดนัดขยะอันตรายใน
ชุมชน จํานวน 10 หมู่บ้าน

รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน  
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 
2,400 ซีซี  แบบเปิดข้างเทท้าย
 (ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ 

ประจําปี 2558)

900,000

7 โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ   
ป่าชุมชนหนองประดู่ ม.16

สถานที่ทิ้งขยะที่ถูกสุขลักษณะ
 จํานวน 1 แห่ง

9

8 โครงการจัดซื้อรถจัดเก็บขยะ

โครงการตลาดนัดมูลฝอย
อันตรายในชุมชน

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บขยะในพื้นที่

2เพื่อให้มีรถบรรทุกขยะ 
สําหรับเก็บขยะอย่างเพียงพอ

900,000 จํานวนร้อย
ละของขยะที่
ลดลงในหนึ่ง
ปีงบประมาณ

30,0001.เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิด
การคัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

30,000
 

 50,000
(2559 : 50,000) 

 

1.สามารถตอบสนอง
นโยบายของรัฐบาล
ในการลดพลังงาน

2. ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง

จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

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

50,000 จํานวน
หมู่บ้านที่เข้า
ร่วมโครงการ 
(หมู่บ้าน)

 จํานวนครั้งที่จัดกิจกรรม ต่อปี 
(ครั้ง)

30,000 30,000

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

1.สภาพแวดล้อม
ของหมู่บ้าน มีความ
สะอาดสวยงาม     
น่าอยู่น่ามอง

2.ประชาชนมีความ
ตื่นตัวในการดูแล
รักษาความสะอาด
ในพื้นที่

     ประชาชนในพื้นที่        
หมู่ที่ 1 - 17

50,0001. ตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลลดการใช้พลังงาน 
ลดมลภาวะ ลดโลกร้อน 
เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการ
ขี่จักรยาน

2. เพื่อให้ประชาชนได้ออก
กําลังกาย

1.เพื่อรักษาความสะอาด
เรียบร้อยในชุมชน 
เสริมสร้างวินัยการรักสะอาด

3. เสริมสร้างวิถีชีวิต 
ประจําวันกับค่านิยมการใช้
จักรยาน

ที่

10 โครงการท้องถิ่นไทยใส่
ใจความสะอาด คนในชาติมี
ความสุข

วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการรณรงค์ใช้รถจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน

2.เพื่อให้ผู้นําชุมชน และ
ชาวบ้าน ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์
ถนน ในความรับผิดชอบ
และสิ่งสาธารณประโยชน์ 
เช่นศาลากลางบ้าน  แหล่ง
น้ํา หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ให้
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความสะอาด
 สวยงาม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด

(ผลผลิตของโครงการ) 2560(บาท) 2561(บาท) 2562(บาท) (KPI)

200,000
 

 

1,950,000 1,500,000 1,500,000

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12 โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย

ก่อสร้างอาคารเก็บรวบรวม
ขยะ จํานวน 1 แห่ง

200,000 200,000

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

จํานวนที่
ก่อสร้าง (แห่ง)

 กอง
สาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

 

1.เพื่อรวบรวมขยะอันตราย
จากชุมชน

2.เพื่อรวบรวมขยะอันตราย
ส่งไปกําจัดร่วมกับอบจ.

3. เพื่อแก้ไขปัญหา
ผลกระทบอันเนื่องจากการ
จัดการขยะในระยะยาว
อย่างมีประสิทธิภาพ

1.ขยะอันตรายใน
ชุมชนลดลง

2.ประชาชนในพื้นที่
มีสถานที่สําหรับเก็บ
รวบรวมขยะอันตราย
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แบบ ผ.02

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม

1 ก่อสร้างผิวจราจรลาดยางแบบแอลฟัสท์ติก
 พร้อมรางระบายน้ํา เส้นร้านอาหารบัวหลัน
 ม.2 ตําบลด่านขุนทด เชื่อมเทศบาลตําบล
ด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา

2,700,000      2,700,000      2,700,000      8,100,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

2 ก่อสร้างถนนลาดยาง ทางออกหมู่บ้านถนน
หักน้อยพัฒนา ม.15 ตําบลด่านขุนทด 
เชื่อมบ้านเขื่อน ตําบลหนองบัวละคร     
อําเภอด่านขุนทด   จังหวัดนครราชสีมา

6,622,000      6,622,000      6,622,000      19,866,000         กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านจ่ันสันติสุข
 หมู่ 16 ตําบลด่านขุนทด เชื่อมบ้านหลุง 
ตําบลสระจรเข้ อําเภอด่านขุนทด         
จังหวัดนครราชสีมา

1,905,000      1,905,000      1,905,000      5,715,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  บ้านหาญ ม.
1 ตําบลด่านขุนทดเชื่อมบ้านกุดน้ําใส 
ตําบลหนองบัวตะเกียด อําเภอด่านขุนทด  
จังหวัดนครราชสีมา

885,000         885,000         885,000        2,655,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง             
บ้านโคกพัฒนา ม.12 เชื่อมบ้านกุดน้ําใส    
ตําบลหนองบัวตะเกียด   อําเภอด่านขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา

5,682,000      5,682,000      5,682,000      17,046,000         กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

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

1,988,000      1,988,000      1,988,000      5,964,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด

ตามกรอบการประสาน/ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ลําดับที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ

ประสาน
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7 โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านถนนหัก
น้อยพัฒนา ม.15 ตําบลด่านขุนทด     
เชื่อมบ้านเขื่อน ตําบลหนองบัวละคร        
อําเภอด่านขุนทด    จังหวัดนครราชสีมา

1,988,000      1,988,000      1,988,000      5,964,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก 
ภายในหมู่บ้าน ม.5

1,990,000      1,990,000      1,990,000      5,970,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก ม.7 1,990,000      1,990,000      1,990,000      5,970,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอลฟัลท์ติก ม.15 1,990,000      1,990,000      1,990,000      5,970,000           กองช่าง      
อบต.ด่านขุนทด

25,750,000    25,750,000    25,750,000   77,250,000    

ลําดับที่ ชื่อโครงการ /กิจกรรม
งบประมาณ หน่วยงานที่ขอ

ประสาน

รวมทั้งส้ิน  9  โครงการ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 44  

แนวทางการแนวทางการติดตามประเมินผลติดตามประเมินผล  

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  

   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง
และความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินงานว่าเป็ไปตาม
เป้าหมายการ พัฒนาท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ  ซ่ึงสามารถนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกําหนด หรือไม่  และโครงการพัฒนานั้นประสบความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกําหนดกรอบแนวทางและ
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามท่ีได้ดําเนินการ  

ข้ันตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันท่ี
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี และดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาหรือไม่ 

ข้ันตอนที่ 3 รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปี ละ 1 คร้ัง ท้ังนี้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, 29 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

 (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
 (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน  
 (4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
 (5) ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคนโดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ

หนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  
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กรรมการ ตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

 (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง ภายใน
เดือนธันวาคม ของทุกปีท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผล ดังนี้  
1. กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. กําหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล  
3. ประชุมช้ีแจงแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผล 
4. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            

เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลและให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเคร่ืองมือ
สําหรับการติดตามและประเมินผล 

4.3 กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินผล คือ การใช้แบบประเมินคุณภาพแผน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพิจารณาคุณภาพแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริการส่วนตําบลด่านขุนทด 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 

๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 

    ๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) 

    ๓.๒ พันธกิจ (๕) 

    ๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) 

    ๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕) 

    ๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 

    ๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 

    ๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 

รวม ๑๐๐ 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปของ
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพ้ืนฐาน สถานท่ี 
ท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลสถิติท่ีสําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืน ๆ ท่ีลักษณะคล้ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/หรือการ
ใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อมูลสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนินงาน 
ในแต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดําเนินการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

๑๐ 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
 

(๒) 

 

๒. การวิเคราะห์
สภาพการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่สําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และมีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลที่สําคัญ เพ่ือช้ีให้เห็นศักยภาพ ปัญหา 
และความต้องการ 
    � การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาและ/ จปฐ. 
    - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
    - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีสําคัญของจังหวัด 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    � การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญด้านสังคม เช่น  
กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
     - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีสําคัญของ อปท. 
และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของปัญหา 
    � การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อม 
     - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม 
     - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก
ของ อปท. 
    � SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
     - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
     - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่างถูกต้อง 
 

๒๕ 
 
 
 
๔ 
(๒) 
(๒) 
 
๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 
๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 
๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

    � สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ 
     - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีโดย 
ช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
     - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนท่ีหรือกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีชัดเจน 
     - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทํา
แผนพัฒนา 

๖ 
(๒) 
 

(๒) 
 

(๒) 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสันทัศน ์

� มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็นหรือบรรลุ 
ถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ 
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของ อปท. 
     - จุดเน้นและส่ิงท่ีต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลท่ีนําเสนอ 
     - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 
 

๖๕ 
๕ 
 

(๓) 
(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ       
     - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
     - มีความเป็นไปได้ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ � มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของที่ 
     - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
     - ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา ศักยภาพ 
ของ อปท. 
     - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 

๑๐ 
(๔) 
(๔) 
 

(๒) 
 

 

๓.๔ เป้าประสงค์ � สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
     - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
     - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการท่ีจะ 
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี 
 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

 

 

 

 

 

 



ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๕ ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
� ตัวช้ีวัด 
     - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ์ 
ตามเป้าประสงค์ 
     - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

 

 � ค่าเป้าหมาย 
     - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
     - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ 
ท้ังด้านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

� มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดรับและ
สนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ 
    - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกันและมี 
การบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์ 
และยุทธศาสตร์ 
    - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การ 
กําหนดแผนงานโครงการ 

๑๓ 
 
 

(๖) 
 
 

(๖) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ 
ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
� โครงการ/กิจกรรม 
     - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมของ
โครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
     - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
     - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
� โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและนําไปสู่
ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
     - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน
และนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
     - โครงการฯ ครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 
 

๑๓ 
(๘) 
 

(๓) 
(๓) 
(๒) 
(๕) 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

 รวมคะแนนที่ได้ ๑๐๐  
 
หมายเหตุ : ๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาย แบบสอบถาม และสัมภาษณ์  
                  ผู้เก่ียวข้อง 
      ๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์ 
                   ไปเป็นกรอบจัดทําแนวทาง วิธีในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจําปีได้ 



 

 

ภาคผนวกภาคผนวก  

 
 
 
 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

เรื่อง  สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

*********************************** 
 เพ่ือให้การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ และมี
ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วน
ตําบลด่านขุนทดจึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตําบล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด ดังนี้ 

1. นายตรียชัย  ด่านสุนทรวงศ์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
2. นางบังอร    เลขุนทด  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 
3. นางหทัยรัตน์   ผกามาศ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
4. นางอนุสรินทร์   เติมลาภ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
5. นายประเสริม  คอกขุนทด สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 
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 



                                       -๒- 
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 
35. นางธนิดา  ภูมิโคกรักษ์ ท้องถิ่นอําเภอด่านขุนทด 
36. นายไพศาล  ผลฟัก  ปลัดอําเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ) 
37. นายรุ่ง  เฟียดขุนทด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 5 
38. นายศิริชัย  เหิมขุนทด กํานัน 
39. นางนิธิรัชต์  เพ็ชรสุข  หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนด่านขุนทด 
40. นางสุพิชฌาย์          นาคะดํารงวรรณ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านจ่ันโคกรักษ์(รัฐประชาสรรค์) 
41. นายปราโมทย์          มีทรัพย์            ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข 
42. นายสุธร  พีระพัฒนพงษ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด 
43. นางสัมฤทธ์ิ  ดีเจริญ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านขุนทด 
44. นายสี  บุญธรรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 7 
45. นายสุเทพ    แจ่มจันทร์         สารวัตรกํานัน  หมู่ท่ี 6 
46. นางภิญโญ  ควงขุนทด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) หมู่ท่ี ๔ 
47. นางปราณี  เวชโคกรักษ์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน(อสม.) หมู่ท่ี ๕ 
48. นายประมูล  หันขุนทด อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.) หมู่ท่ี ๖ 
49. นายสุริยัน  พรหมกระโทก อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อ.ป.พ.ร.) หมู่ท่ี ๔ 
50. นางประสิทธ์ิ  เหียบขุนทด       กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๕ 
51. นายประยูร  แหขุนทด          กรรมการกองทุนหมู่บ้าน  หมู่ท่ี ๑๕ 
52.  นางพรนภา  ตุ้มสูงเนิน          กลุ่มสตรี หมู่ท่ี ๑๖ 
53.  นางเดือน  คูณขุนทด         กลุ่มสตรี หมู่ท่ี ๓ 
54.  นางรําพึง  เพียงขุนทด      กลุ่มสตรี หมู่ท่ี ๓ 
55.  นางวาสนา  กิจจารักษ์         กลุ่มสตรี หมู่ท่ี๕ 
56.  นางมยุรี  ขุนสูงเนิน         กลุ่มสตรี หมู่ท่ี ๖ 
57.  นายอรุณ  หงษ์สันเท่ียะ      ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี๑๕ 
58.  นายชัยพรรษ เติมลาภ           ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ท่ี  ๒  
59.  นางชนิตศรี  ภูมิโคกรักษ์       อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ท่ี ๑๖ 
60.  นายแฉล้ม  เหิมขุนทด         อาสาพัฒนาชุมชน หมู่ท่ี ๑๕ 
61.  นายคมเพชร ทองจันทึก         เยาวชน  หมู่ท่ี ๑๑ 
62.   นางสาวอาทิตยา สุทธิชวาลกูล      เยาวชน  หมู่ท่ี ๑๒ 
63.  นางสาวกชกร พูนมะลัง  เยาวชน  หมู่ท่ี ๑๒ 
64. นายจํานงค์  เวินขุนทด         ชมรมผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี 6 



-๓- 
65. นายแล  คงประเสริฐ       ชมรมผู้สูงอายุ  หมู่ท่ี ๑๖ 
66. นายชอบ  หันขุนทด          กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี ๖ 
67. นายสมชาย  ชอบสะอาด       กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี ๗ 
68. นายบุญธรรม หาดขุนทด        กลุ่มเกษตรกร หมู่ท่ี ๖ 
69. นายธีระพล   พรหมรังสิต   ส่ือมวลชล 
70. นายอรุณ  เหิมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑ 
71. นายแดง  เหิมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑ 
72. นางอําไพ  เหิบขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑ 
73. นายสมคิด  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๑ 
74. นายช่วง  เหาะขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑ 
75. นางวาสนา  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
76. นายเสรี  มหาภิงสนากร ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
77. นางสาคร  โพธ์ิเกษม ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
78. นางสุรดา  อ้อจันทึก ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
79. นายประกอบ นุขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
80. นางละเอียด  ภูมิวิเศษ  ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
81. นางสาวอําพัน จิระวัฒนา ประชาชน หมู่ท่ี๒ 
82. นางบุญประคอง ปานขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
83. นางอารี  ครุฑขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
84. นายพรโชค  คอกขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
85. นายไสว  ควรขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
86. นางพรรณทิพย์ พิทักษ์  ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
87. นายนิด  โคกขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
88. นางสาวสุพิน  ทองขุนวงศ์ ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
89. นายสามารถ  ขอช่วยกาลาง ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
90. นางวีณา  คงขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
91. นายวิวัฒน ์  คุขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
92. นายจําลอง  โคกขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
93. นางตาน้อย  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
94. นายน้อย  คําขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
95. นายล้วน  เคาขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
96. นางสุนี  แม่นขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๓ 
97. นางเนียน  คูณขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
98. นายสุพจน์  ป่ินป้ัน  ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
99. นายเชิญ  คูณขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
100. นายโนรี  ควรขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
101. นายเท่ียง ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
102. นายชัยวัฒน ์ หม่ืนขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
103. นายไพล  คูณขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 



-๔- 
104. นายสนธยา เนียมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
105. นายพิศ  กุลกาญผัดชี ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
106. นายชูศักดิ์ วันขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
107. นายเติม  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
108. นางฝ้าย  เฝ้าหนองดู่ ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
109. นางสุรีย์  ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
110. นางละออ โปยขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
111. นายเดช  ทูขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๔ 
112. นายสมเกียรติ รักษาทรัพย์ ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
113. นางกรรณิการ์ รักษาทรัพย์ ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
114. นางมณีรัตน์ สามเณร  ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
115. นางอัมพร มูลขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
116. นางพัทธา แพรขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
117. นางทุเรียน ผดุงสุขดํารง ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
118. นายเกษม ดุดขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
119. นายสมโภช นาคพลกรัง ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
120. นายประเสริฐ วันขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
121. นายสมพงษ์ ก้านขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
122. นายสมชาย มีนานะ  ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
123. นายสมศักดิ์ เกินโนนกอก ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
124. นางนงนุช ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
125. นายสมศักดิ์ คูณขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
126. นายวิชัย  พืมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๕ 
127. นายเภา  คําขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
128. นายวินัย  คูณสันเทียะ ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
129. นายประมูล หันขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
130. นายจํานงค์ เวินขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
131. นายประเสริฐ รุ่งสุวรรณสกุล ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
132. นายชอบ หนีขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
133. นายบุญธรรม หาดขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
134. นายสวาท เหียนขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
135. นายม่ัง  กาญจนา ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
136. นายสมชาย เชือกโคกกรวด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
137. นายด่าง  เตินขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
138. นายกําป่ัน บอขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
139. นายเจียม เกนขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๖ 
140. นายสมคิด ชอบสะอาด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
141. นายสมโภชน ์ เสขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
142. นายสี  บุญธรรม ประชาชน หมู่ท่ี๗ 



-๕- 
143. นายนรินทร์ หวดขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
144. นายสมชาย ชอบสะอาด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
145. นายชาญชัย กีขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
146. นายสัญญา เลาขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
147. นายสมหมาย สุขขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
148. นางสําลี  สายจันทร์ ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
149. นางสามัญ วางขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
150. นางพรวดี ทองศร  ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
151. นางแก่นใจ ดีอ่อน  ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
152. นางนที  สุขขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๗ 
153. นายใกล้รุ่ง แต่งสันเทียะ ประชาชน หมู่ท่ี๘ 
154. นายเอ็นดู วอขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๘ 
155. นายกําพล อูขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๙ 
156. นายเฉลิม หุยขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๙ 
157. นางสมมุ่ง   สามขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๐ 
158. นายน้อย สายขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๐ 
159. นางนงลักษณ์ ทนงใจ  ประชาชน หมู่ท่ี๑๐ 
160. นางบังอร สามขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๐ 
161. นายพูนสุข เช่ือมหนองปลิง ประชาชน หมู่ท่ี๑๐ 
162. นายประวิทย์ เชษฐ์ขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๑ 
163. นางอําพวรรณ ดอนดี  ประชาชน หมู่ท่ี๑๑ 
164. นายเสน่ห์ โปยขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๑ 
165. นางสาวมะลิลา นฤนาถ  ประชาชน หมู่ท่ี๑๑ 
166. นางรัชวดี สุทธิชวาลกูล ประชาชน หมู่ท่ี๑๒ 
167. นางสาวพัชรี ม่ังสันเทียะ ประชาชน หมู่ท่ี๑๒ 
168. นางสาวภัทรภร ช่างกุดเวียน ประชาชน หมู่ท่ี๑๒ 
169. นายบุญธรรม เหิบขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๓ 
170. นายหลักชัย อร่ามศรี  ประชาชน หมู่ท่ี๑๓ 
171. นางรัฐชัยญา แก้วขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๓ 
172. นางวรางคณา คิงขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๓ 
173. นายสมจิน เหิมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๓ 
174. นางสุพร  พิทักษ์สกุลถาวร ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
175. นางจารุวรรณ   เลิศเวชกิจ ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
176. นางอรอนงค์ มุ่งมงคล  ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
177. นางปวีณา จงบริบูรณ์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
178. นางขนิษฐา คิงขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
179. นางสุภาภรณ์ ชมพูชัยวัฒน์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
180. นางอุไร  อ่วมศิริ  ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 
181. นายธีระพงศ์ พิทักษ์สกุลถาวร ประชาชน หมู่ท่ี๑๔ 



-๖- 
182. นางรําพัน กวงขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
183. นางพยอม โสขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
184. นางละเอียด หอดขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
185. นางกะถิน สายจันทร์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
186. นายสนุ่น ศรีสุข  ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
187. นางยุพา  เหิมขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
188. นายภาคิน หาดขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
189. นายไพบูลย์ นพรัตน์  ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
190. นางนษา  หิบขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
191. นายแถว  แก่นจันทึก ประชาชน หมู่ท่ี๑๕ 
192. นายแฉล้ม คอกขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
193. นายธวัชชัย โคกขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
194. นายไพศาล ครุฑขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
195. นายวีระ  คุขุนทด  ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
196. นางยุพาพร ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
197. นางอวิกา นาคะ  ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
198. นางศิริรัตน์ โสดใหม่  ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
199. นางประภาศรี ทองสุข  ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
200. นางสาวสุดสะดา พันทะรังศร ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
201. นางสาวยุพิน น้อมสันเทียะ ประชาชน หมู่ท่ี๑๖ 
202. นายไพฑูรย์ ภูมิโคกรักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๗ 
203. นายน้อย เอ้ือพิทักษ์ ประชาชน หมู่ท่ี๑๗ 
204. นางอารีรัตน์ แตรสังข์  ประชาชน หมู่ท่ี๑๗ 
205. นางประเทือง คินขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๗ 
206. นายสัญญา กายขุนทด ประชาชน หมู่ท่ี๑๗ 

 
 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมีทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่ในตําบลด่านขุนทด  ท่ีไม่ได้ถูกจัดตั้ง
เป็นกลุ่มสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับตําบล  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ก็สามารถเข้าร่วม
ประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ โดยสามารถเสนอ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆในการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นได้ 

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    ‘ 

      (นายวาเรนทร์  ประภาสุชาติ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด 

(ลงช่ือ) 


