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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี ๑.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวพระราชด าริ 

1.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พืช และ 
สมุนไพร ในท้องถิ่น  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พืช  และ  
สมุนไพรในท้องถิ่น ให้
ดํารงอยู่ต่อไป 

จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พ้ืช

และสมุนไพร
จํานวน ๑ 

ศูนย์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการจัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์

พืชและ
สมุนไพร 

พืชในท้องถิ่น และ 
สมุนไพรในท้องถิ่น
สามารถอยู่คู่กับหลุ่ง
ตะเคียน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปุาชุมชนบ้านไผ่
นกเขา 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

เขตท้องที่
บ้านไผ่นกเขา  

หมู่ที่  ๓  

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

100,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

แบบ  ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปุาชุมชนบ้าน
ตะแกรง 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

เขตท้องที่บ้าน
ตะแกรง  
 หมู่ที่  ๒ 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

100,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการปุาชุมชนตาํบล
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

เขตท้องที ่
บ้านหลุ่งตะเคียน 
ม.๑ 
บ้านหนองสาย  ม.
๖ 
บ้านโนนเพ็ด ม.๑๐ 
บ้านสายทอง ม.๑๒ 
บ้านพะไลพัฒนา ม.
๑๓ 
บ้านตะเคยีนทอง 
ม.๑๔ 
บ้านหนองนกเขา 
ม.๑๕ 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

500,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรปาุไม้
อย่างต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย 
  

ฝึกอบรมพนักงาน 
ผู้นําชุมชน และ 
ประชาชนท่ัวไป   
เปูาหมาย  150  
คน  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 มีการ
ฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้ และ ช่วย
ส่งเสริมสนับสนุน 
ปุาให้เกิด ความอุดม
สมบูรณ์และพัฒนา
ปุาชุมชนให้
ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการกําจดั
ผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะ   
( คลองสวยน้ําใส )  
 

เพื่อใหป้ระชาชน มี
ส่วนร่วมในการดูแล
แหล่งน้ํา   

มีการกําจดัวัชพืชใน
แหล่งน้ําในพ้ืนท่ี 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 แหล่งน้ํามี
ความอุดม
สมบูรณ ์

 แหล่งน้ําไดร้ับการ
พัฒนากําจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรต ิ/ ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

เพื่อจัดงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรต/ิ 
ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

ประชาชนเข้า
ร่วมงานพระ
ราชพิธี งานรัฐ
พิธี และ งาน
พิธีที่ อบต.จัด
จํานวน  
๑,๐๐๐  คน 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 
 

30,000 ประชาชน
ร่วมงานพิธี 
๘๐ %  

ประชาชนเข้า
ร่วมงานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี 
และ งานพิธีท่ี 
อบต.จัด 

สํานักปลดั 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา 
กรในองค์กรและประชาชนท่ัวไป
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หลุ่งตะเคียน 
  

เพื่อเพ่ิมความรู้  เพิม่
ศักยภาพพนักงาน  
สมาชิกสภา  ผู้บรหิาร 
ในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานตําแหน่ง 
และการมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ 
และ ด้านอ่ืนๆ 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ประชาชนท่ัวไป 
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
:  
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
%  

มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพ
พนักงาน  
สมาชิกสภา  
ผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติงาน มาก
ขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมาย  

สํานักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมการเขียน
แบบก่อสร้าง 
  

เพื่อเพ่ิมความรู้  เพิม่
ศักยภาพ พนักงาน 
ลูกจ้าง เยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปใน
การเขียนแบบ
ก่อสร้างเพื่อการ
บังคับใช้  พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และ ด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เยาวชนและ 
ประชาชน
ทั่วไป  
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

  30,000 
:  
 

30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
%  

มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพ
พนักงาน  เยาวชน 
และ ประชาชน
ทั่วไป  ในการ
ปฏิบัติงาน มาก
ขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมาย  

กองช่าง 

10 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
บ้านในพ้ืนท่ี 
  

เพื่อเพ่ิมความรู้  เพิม่
ศักยภาพ 
ผู้ประกอบการสร้าง
บ้านในพ้ืนท่ีตําบล
หลุ่งตะเคียน เพื่อ
การบังคับใช้  พรบ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และ ด้าน
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง
สร้างบ้าน / 
ประชาชน
ทั่วไป  
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

  30,000 
:  
 

30,000 30,000 ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
%  

มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพผู้
ประกอบอาชีพ
รับจ้างสรา้งบ้าน 
ประชาชนท่ัวไป  
ในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมาย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการระบบสารสนเทศ 
พร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ภายในพ้ืนท่ี
ตําบล/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ในพื้นที่ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ 
ศพด.ในพื้นที่ 

๕ แห่ง 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ระบบ
อินเตอร์เนต็
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง 

การสื่อสารการ
ปฏิบัติราชการใน
พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลมุ  

สํานักปลดั 

12 โครงการจดัทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  25๖
1–256๕ และ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคดิเห็น
และมสี่วนร่วมในการ
กําหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา 
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 แผนพัฒนา 
อบต. ถูกต้อง
ครอบคลมุ 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
บทบาทและมสี่วน
ร่วม   ในการ
กําหนดแนว
ทางการพัฒนา   

สํานักปลดั 

13 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกและผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
 

การจัดการ
เลือกตั้ง

สมาชิกและ
ผู้บริหาร 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 มีการ
เลือกตั้งฯ 

มีการเลือกตั้ง
สมาชิกและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
มีการเลือกตั้ง 
ด้วยความ
เรียบร้อยโปร่งใส  
เป็นธรรม 

สํานักปลดั 

14 โครงการจ้างท่ีปรึกษา  
วิจัย  ประเมินผล หรือ 
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อให้หน่วยงานอ่ืน
ได้เข้าร่วมตดิตาม
ตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
เป็นไปตามระเบียบ 

ประเมินผล
การ

ดําเนินงาน 
ของ อบต. 

หลุ่งตะเคียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผลการ
ประเมินจาก
หน่วยงานอ่ืน 

อบต.ไดร้ับการ
ประเมินจาก
หน่วยงานอ่ืน และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
อําเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่ออุดหนุนส่งเสริม
ให้มีศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอห้วยแถลง   

อุดหนุน  
อปท.ในเขต
พื้นที่อําเภอ
ห้วยแถลง 

20,000 20,000 ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 20,000 มีการ
อุดหนุน
ส่งเสริมให้มี
ศูนย์
ช่วยเหลือ
ประชาชน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
อําเภอห้วย
แถลง 

ประชาชนสามารถ
ติดต่อ
ประสานงานรับ
การช่วยเหลือ
สนับสนุนได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการจดังานประเพณี
ท้องถิ่น   

เพื่ออุดหนุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดั
งานประเพณีท้องถิ่น
อําเภอห้วยแถลง  

เพื่อใหผู้้นํา
ชุมชน  กลุ่ม
องค์กรและ 
ประชาชน
ชาวตําบล

หลุ่งตะเคียน
และพื้นที่ไกล้
เคียง ไดร้่วม
ฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี   

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 การจัด
งานปรเพณี

ท้องถิ่น
อําเภอห้วย

แถลง 

มีการจัดงานอย่าง
เหมาะสมและ
ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมพิธี และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
หลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
หลุ่งตะเคียน 
1 แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

18 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
สรศักดิ์  หมู่ที่  4 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสรศักดิ์  
1 แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

19 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
สระมะค่า  หมู่ที่  5 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสระ
มะค่า  1 

แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
ตาด่อน  หมู่ที่  ๗ 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
ตาด่อน 

1 แห่ง 

- 
 

- - - 100,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

21 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
หนองนกเขา  หมู่ที่  15 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านหนอง
นกเขา 1 

แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

22 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
หนองสาย  หมู่ที่  6 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านหนอง
สาย  1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
โนนเพ็ด  หมู่ท่ี  ๑๐ 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโนนเพ็ด 

 1 แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

24 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านกระทุ่ม
แท่น 

 1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

25 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
โคกซาด  หมู่ที่  9 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโคกซาด  
1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
โคกรักษ์  หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโคกรักษ ์

 1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

27 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
สายทอง  หมู่ที่  12 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสายทอง 

 1 แห่ง 

- - - - 100,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

28 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
พะไลพัฒนา  หมู่ที่  13 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านพะไล
พัฒนา 

 1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจําบา้น
ตะเคียนทอง  หมู่ที่  1๔ 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้าน
ตะเคียนทอง 

 1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

30 โครงการงานบริการชุมชน
บ้านตาด่อน 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว  
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน 

จัดซื้อโตะ๊
ขาวพร้อม
เก้าอี้
พลาสติก  

  200,000 200,000 200000 โต๊ะขาว/
เก้าอี้
พลาสติก 

มีโต๊ะขาวและ
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน
อย่างเพียวพอและ
เหมาะสม 

สํานักงาน
ปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันฑ์
ของคนในชาติ   

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันฑ์ของ
หน่วยงานของรัฐ  
ผู้นําชุมชน และ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

หน่วยงานรัฐ 
ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป 150 
คน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจ และมีความ
รักความสามัคคี 
ปรองดองสมาน
ฉันฑ ์

สํานักปลดั  

32 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต  

เพื่อให้มีเครือข่ายใน
การปูองกันการ
ทุจริต / ประชาชนมี
ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นที่จําเป็นต้อง
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป 150 
คน  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูด้้าน
กฎหมายและ
นํามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่
ประชาชน  

เพื่อสร้างแกนนําแนวร่วม
และเครือข่ายในการ
รักษาผลประโยชน์ของ
ท้องถิ่น  พัฒนาองค์
ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน
ให้เกิดจิตสํานึกและ
ตระหนักเกี่ยวกับปัญหา
การทุจริต  เพื่อให้เกดิ
ความร่วมมือร่วมใจใน
การปูองกันการทุจริตใน
พื้นที่องค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป  150 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัด
ฝึกอบรม 

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
นํามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั  

34 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในระดับตําบล 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จํานวน 4 ชุด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที่  1 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - - - 200,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
 

36 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านไผ่
นกเขา  หมู่ที่  3 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านไผ่นกเขา 

จํานวน 4 
แห่ง 

- - - 200,000 - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านโนน
เพ็ด  หมู่ท่ี  10 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านโนนเพ็ด 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
 

38 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านพะไล
พัฒนา  หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านพะไล

พัฒนา 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้าน
หนองนกเขา  หมู่ที่  
15 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านหนอง

นกเขา 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระทําผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างโรงรถ ก่อสร้างโรงรถเพื่อ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างโรงรถ
เพื่อบริการ
ประชาชน ตาม
แบบ ของ  
อบต.  จํานวน  
1  หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ
ก่อสร้าง
โรงรถ 

มีอาคาร
ประสานงาน
กิจการสภาฯ ท่ีได้
มาตรฐาน 

สํานักปลดั 

41 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ํา  

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ําเพื่อ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน้ํา
เพื่อบริการ

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  
จํานวน 1 หลัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการ
ก่อสร้าง/

ปรับปรุงซอม
แซมห้องน้ํา 

มีห้องน้ําท่ีได้
มาตรฐาน 

สํานักปลดั 

42 โครงการก่อสร้าง
อาคารโดม 

ก่อสร้างอาคารโดม
ของที่ทําการ อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ก่อสร้างอาคาร
โดมสําหรับเป็น
ที่รองรับจัดงาน 
/ กิจกรรม ของ
ที่ทําการ อบต.
หลุ่งตะเคียน  

จํานวน 1 หลัง 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 มีการ
ก่อสร้างโดม 

มีอาคารโดมที่ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.2 แผนงานบริหารงานคลัง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร  สมาชิก และ 
ประชาชนท่ัวไป 
เกี่ยวกับวิธีการ
งบประมาณ  การพัสดุ 
และ การเบิกจ่าย
งบประมาณของ อบต. 

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านวิธี
งบประมาณ  การพัสดุ 
และ การเบิกจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ประชาชนท่ัวไป 
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้เข้าอบรม
ได้ความรู้
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
% 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมไดร้ับ
ความรู้ ความ
เข้าใจ วิธีการ
งบประมาณ การ
พัสดุ และ การ
เบิกจ่ายเงิน 
ถูกต้องตาม
ระเบียบ  

กองคลัง 

44 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีรายได ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

ผู้มีหน้าที่ชําระ
ภาษีโรงเรือและ
ที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีปูาย 

และ 
ค่าธรรมเนียม 
อนุญาต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนผู้
ชําระภาษี
เพิ่มขึ้น ๘๐ 

% 

เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียน
จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้นทุกปีและ
สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้นําชุมชนพึง
พอใจ  

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการจดัทําระบบ
แผนที่ภาษีและแผน
แม่บท  อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได ้

มีโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและแผน
แม่บท อบต.
หลุ่งตะเคียน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โปรแกรม
แผนที่ภาษ
และแผน
แม่บท 

การจัดเก็บภาษี
รายได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

กองคลัง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

3.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ 
สงเคราะห์ผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ตดิเช้ือ
เอดส ์ ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดช้ือเอดส ์
ผู้ด้อยโอกาส   ผู้
ยากไร ้และจดั
สถานท่ีพร้อมเครื่อง
อํานวยความสะดวก
ให้อย่างเหมาะสม 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และ ผูย้ากไร้
ในพื้นที่ตําบล  

จํานวน  
1,๕๐๐  ราย 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ติด
เชื้อเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และ ผู้
ยากไร้ใน
พื้นที่ตําบล
ได้รับการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ  ผู้ติดช้ือ
เอดส์  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
ยากไรไ้ดร้ับการ
ช่วยเหลือและ
อํานวยความ
สะดวกเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 
ร้อยละ ๘๐  

สํานักปลดั 

47 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง /จัด
สถานท่ีพร้อมเครื่อง
อํานวยความสะดวก
ให้อย่างเหมาะสม 

ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  

จํานวน ๓๐ 
ราย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ผู้มีรายได้
น้อยและไร้
ที่พ่ึงได้รับ
การ
ช่วยเหลือ 

ครอบครัวผู้มี
รายได้น้อยและ
ไร้ที่พึ่ง /จัด
สถานท่ีพร้อม
เครื่องอํานวย
ความสะดวกให้
เหมาะสม ดี
ยิ่งข้ึน ๘๐ % 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาบทบาท
สตร ี

เพื่อพัฒนาบทบาท
สตรี  สร้างรายได้  
ขยายโอกาสผู้
หญิงไทย  มีการ
พัฒนาศักยภาพ 
และ สร้างเครือข่าย
ของสตรีอย่างทั่วถึง 
และ เท่าเทียม 

อบรมตัวแทน
สตร1ี50  
ครัวเรือน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พัฒนา
บทบาทสตรี 
เพิ่มขึ้น 
60% 

มีการพัฒนา
บทบาทสตรี  
สร้างรายได้  
ขยายโอกาสผู้
หญิงไทย  มีการ
พัฒนาศักยภาพ 
และ สร้าง
เครือข่ายของรีได้
อย่างท่ัวถึงเท่า
เทียม 

สํานักปลดั 

49 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อพัฒนาสถาบัน
ครอบให้เข้มแข็งใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
เพื่อจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

อบรม
ประชาชน

ทั่วไป  200  
คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน
ได้รับความรู้
ด้าน
ครอบครัว 

มีการพัฒนา
สถาบันครอบให้
เข้มแข็งในตําบล
หลุ่งตะเคียนมี
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

สํานักปลดั 

50 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเยาวชน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
และดําเนินการปลูก
จิตสํานึกจติอาสา 
( คนไทยใจอาสา ) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เยาวชนในตําบล
และปลูกจิตสํานึก
จิตอาสาในตําบล 

อบรมตัวแทน
เยาวชน  

 100  คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 เยาวชน
ได้รับความรู้
เพิ่มขึ้น 

มีศูนย์พัฒนา
เยาวชนในตําบล
และ มีจติอาสา
เพื่อการพัฒนา
พื้นที่  ต่อไป 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการจ้างเหมา
รถรับ- ส่งนักเรียน
สําหรับ เด็ก  ศพด.
ในสังกัด อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อช่วยเหลือเด็ก
ด้อยโอกาส/เด็ก
ยากจน /เด็กที่ขาด
แคลน ไดเ้ดินทางมา
เรียนด้วยความสะ
ดวด  ปลอดภัย 
 

เด็กด้อย
โอกาส/เด็ก
ยากจน/เด็กที่
ขาดแคลน ใน 
ศพด. สังกัด  
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน ไดร้ับ
การช่วยเหลือ 
๑๐๐ % 

100,000 ๑00,000 ๑00,000 ๑00,000 100,000 มีเด็กเข้า
เรียน ศพด. 
เพิ่มขึ้น 

เด็กด้อยโอกาส/
เด็กยากจน /เด็ก
ที่ขาดแคลน 
เดินทางมาเรียน
ด้วยความสะ
ดวด  ปลอดภัย 

ยิ่งข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 

52 โครงการปรับปรุง 
และ ซ่อมแซมบ้าน
คนจนในเขตพื้นท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อช่วยเหลือ
ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านคนจน ในพื้นที่
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้าน
คนจนในเขต
พื้นที่ จํานวน 

15  หลัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ้านคนจน 

ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยท่ี
เหมาะสม และ
มั่นคง  ถาวร มี
สภาพดีขึ้น ร้อย
ละ ๘๐  

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 สนับสนนุค่าใช้จา่ย
การบริหาร
สถานศึกษา 
๑.๑  ค่าหนังสือ
เรียน 
   (อัตราคนละ 
200 บาท/คน/ปี) 
๑.๒  ค่าอุปกรณ์
การเรียน 
(อัตราคนละ 200
บาท /คน/ปี) 
 
 
๑.๓  ค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
(อัตราคนละ 300
บาท /คน/ปี) 
 
๑.๔  ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน  
(อัตราคนละ 430
บาท /คน/ปี) 

 
 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่า
หนังสือเรียน 
 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์การเรียน 
 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบ
นักเรียน 
-  เพื่อจ่ายเป็นค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 
 
 
 

เด็กอายุ 
๓ - ๕  ป ี

ของ ศพด. 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

17,800 
 
 

   17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

อบต. 
สามารถ
สนับสนนุ

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
สําหรับ 

เด็กศพด.                     
ได้ร้อยละ  

๑๐๐                   
ตาม

กฎหมาย
กําหนด 

การจัดการ
เรียนการสอน
ของ ศพด.                    

มีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 อบรมให้ความรู้
บุคลากรเก่ียวกับ
มาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
และอันตรายตา่ง 
ๆ  ที่อาจเกิด
ขึ้นกับเด็ก  

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยและ
อันตรายต่าง ๆ  ที่
อาจเกิดข้ึนกับเด็ก 

ศพด. ใน
สังกัดทั้ง  ๖  
แห่ง 

3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ผู้เข้ารับการ
อบรมมี

ความรู้มาก
ขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ

มาตรการ
ป้องกันความ
ปลอดภัยและ
อันตรายต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

55 เรียนรู้นอกสถานที่
ของเด็ก ศพด. ใน
สังกัด 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ศพด. ได้มีโอกาส
ได้ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที ่

เด็ก ศพด.  
ในสังกัด 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ทัศนศึกษา

เรียนรู้                   
นอก

สถานที ่
 

เด็ก ศพด. ได้
ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

เกิดการเรียนรู้
สิ่งแปลกใหม่

เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

56 ศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและ
กรรมการ ศพด. ได้
ดูงาน ศพด. 
ต้นแบบ 

ครู/กรรมการ 
ศพด./
บุคลากร
ทางการศึกษา 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีการ
ด าเนินการ
ทัศนศึกษา 

ดูงาน 

ครู/กรรมการ 
ศพด./บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ดูงาน ศพด. 
ต้นแบบและ
น ามาปฏิบัตไิด้
ที่ศูนย์ตนเอง 

กอง
การศึกษาฯ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

3.๑ แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ** 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

สํานักปลดั 

58 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ ** 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้พิการและ
เพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้พิการในเขต 
อบต. 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

ผู้พิการร้อย
ละ ๙๐  
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

สํานักปลดั 

59 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์ ** 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
และ เพื่อ ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขต อบต. 

180,๐๐๐ 
 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 18๐,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ 
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กของ
ศพด. และ โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีให้มี
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ และ 
ศพด.ในเขต
พื้นที่ ๘๐๐ คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การจัด
กิจกรรมวัน

เด็ก  

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติได้รับ
การส่งเสริมได้
ครบ ๑๐๐ % 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

61 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.หลุ่ง
ตะเคียน  (ค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว) ** 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

35๐,๐๐๐ 
 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

อบต. 
สามารถจ่าย
ค่าการ
จัดการเรียน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้
ร้อยละ 
๑๐๐ตามที่
กฎหมาย
กําหนด  

การจัดการเรยีน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

62 โครงการมอบ
วุฒิบัตรเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
**  

เพื่อให้เด็กท่ีจบ
การศึกษามีความ
ภูมิใจ พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

๑ ครั้ง/ปเีด็กท่ี
จบการศึกษา
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

เด็กร้อยละ 
๙๐ มคีวาม
พร้อม 

เด็กมีความภูมิใจ
พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

63 ค่าอาหารเสริมนม  
** (สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
สําหรับโรงเรียน ๖ 
แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด.
และโรงเรียน ๖ แห่ง 

ตลอดปี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียน ๖ 
แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

๙๐๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ ๙๕๐,๐๐๐ เด็กนักเรียน
ได้รับอาหาร
เสริมนม 
๑๐๐ %   

 อบต. มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

64 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
(ค่าอาหารกลางวัน
ของ ศพด)  

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

65 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน ( 
ศพด. ) 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ( ศพด. ) 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ 

ผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.
ในเขตพื้นท่ี 
๒๐๐ คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การจัด
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในแนว
ทางการจัด
การศึกษาฯ๘๐ % 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

66 สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน  นม
โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
เด็กก่อนเกณฑ์ ทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน  
นม อย่างทั่วถึง 

 ศพด. 6 แห่ง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กได้รับ
อาหาร

กลางวัน นม
โรงเรียนครบ 

๑๐๐ % 

เด็กนักเรียน  เด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
อาหารกลางวัน 
นมโรงเรียนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัยครบถ้วน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

67 โครงการทัศนศึกษา
ของเด็กนักเรียน 
ศพด. สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
ได้มโีอกาสไดไ้ปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี  

เด็กนักเรยีน  
สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน  

๒๐๐ คน ทัศน
ศึกษา สวน
สัตว์จังหวัด
นครราชสมีา 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ดําเนินการ
ทัศนศึกษาดู

งาน 

เด็กนักเรียนสังกัด 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
มีโอกาสได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 
เกิดการเรียนรู้ใหม่ 
และพึงพอใจ ๘๐% 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

68 โครงการจดัหาถัง
เก็บน้ําขนาด 
๒,๕๐๐ ลิตร  
พร้อมลูกลอย 

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้
กรณีเหตุจําเป็น เช่น
น้ําไมไ่หล  

ถังเก็บน้ํา
ขนาด ๒,๕๐๐ 
ลิตรจํานวน ๕ 

ถัง 
สําหรับ ศพด.

๕ แห่ง 
 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

ถังเก็บน้ํา ศพด.มีถังน้ําเพื่อ
เก็บกักนํ้าไว้ใช้ใน
ยามจําเป็นทีม่ี
คุณภาพดี  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

69 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา  ท้ัง  ๖ 
แห่ง  

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ในสถานศึกษา   
ตลอดจนการอบรม
ให้ความรู้การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ให้แก ่ครู/นักเรียน
ในพื้นที่ 

๓  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 โรงเรียน
ปลอดยา
เสพติด 

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  ใน
สถานศึกษา 

สํานักปลดั 

70 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

เพื่อให้มีการแข่งขัน
กีฬาเพื่อเตรยีม
ความพร้อมให้กับ
เด็ก   
 ทั้งทางด้านร่างกาย   
สังคม   อารมณ์   
สติปัญญา   และให้
เด็กมสีุขภาพ
แข็งแรง    สมบูรณ์ 
และเชื่อม
สัมพันธไมตรี  

การแข่งขัน
กีฬา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
๕ แห่ง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัดการ
แข่งขัน 

เด็กมีการพัฒนา 
ทางด้านร่างกาย   
สังคม   อารมณ์   
สติปัญญา   และ
ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง    
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



79 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

71 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพเด็ก
เล็ก ( เคลือบ
ฟลูออไรด์ )  

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  6 แห่ง มี
สุขภาพฟันดี  
 

การเคลือบ
ฟลูออไรโ 
ให้แก่เด็ก

นักเรียน  6  
แห่ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มีการจัดการ
แข่งขัน 

เด็กมสีุขภาพฟัน
ที่ดี เกิน ๗๐ % 
สุขภาพแข็งแรง    
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

72 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากร
ทางด้านการศึกษา 
มีความรู้ เพื่อพัฒฯ
งานด้านการศึกษา
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และ รองรับ
ประชาคมอาเซียน  

การจัดอบรม
บุคลากร

ทางการศึกษา 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 มีการจัด
ฝึกอบรม 

บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการ
อบรมและ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมหอประชุม  
อบต. หลุ่งตะเคียน 

เพื่อขยายพื้นท่ี
หอประชุม อบต. 
และ สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ต่อเติม
หอประชุม 
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน ๑ 

ครั้ง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ปรับปรุง 
หอประชุม
สะดวกแก่

การ
ปฏิบัติงาน

มากยิ่งข้ึน แ 
ครั้ง 

มีความสะดวก
แก่การบริการ
ประชาชนและ
สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างที่
ทําการ  อบต. หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อจัดให้มีท่ีทําการ  
อบต. และ สะดวก
แก่การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างที่ทํา
การ อบต.หลุ่ง

ตะเคียน 
๑ แห่ง ตาม
แบบท่ี อบต.

กําหนด 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 ก่อสร้างที่ทํา
การ อบต. ๑ 

แห่ง 

มีความสะดวก
และเพียงพอแก่
การบริการ
ประชาชน  

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 



81 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75   โครงการต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสายทอง หมู่ที่ 
๑๒     

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ต่อเติม ศพด.
บ้านสายทอง 

๑  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ต่อเติมศพด.
บ้านสาย

ทอง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

76 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมให้ ศพด. 
ทั้ง ๖ แห่ง มีบริเวณ
ภายนอกท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้ ส่งเสรมิ
ให้เด็กเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ  

ศพด. ให้น่าอยู่  
น่ามอง และ
เป็นแหล่ง

เรียนรู้  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้า 
ศพด.ทั้ง ๖

แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง ๖ แห่ง มี
พื้นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้
เด็กเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

77 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างการ  สังคม และ 
อารมณ์ และ 
สติปัญญา  

 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น ศพด./
พร้อมเครื่อง
เล่นสนาม  
๖  ศูนย์ฯ 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้าง
สนามเด็ก

เล่น / 
เครื่องเล่น

สนาม 

นักเรียนมเีครื่อง
เล่นสนามที่
เหมาะสมกับวัย
อย่างทั่วถึงและ
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

78 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระมะค่า 
หมู่ที่ ๕  พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟูาและ
ติดตั้งสายดับ  

ก่อสร้างรั้ว รอบ 
ศพด. สระมค่า มี
ขอบเขตที่ชัดเจน
และปลอดภัยแกเ่ด็ก 

ก่อสร้างรั้ว
ศพด.สระ

มะค่า 
 

300,000 300,000 - - - มีการ
ก่อสร้างรั้ว/
ระบบไฟฟูา 

มีการก่อสร้าง
รั้ว/ระบบไฟฟูา 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 



82 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

79   โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 
๑๑    

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้าง ศพด.
บ้านโคกรักษ์ 

๑  แห่ง 

  100,000 100,000 100,000 ก่อสร้าง
ศพด.บ้าน
โคกรักษ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80   โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตแกรง หมู่ที่ ๒     

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้าง ศพด.
บ้านตะแกรง 

๑  แห่ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ก่อสร้าง
ศพด.บ้าน
ตะแกรง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

81   โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน  
   

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย
และเอื้อต่อการพัฒนา
ของเด็ก 

ศพด.ในเขต
พื้นท่ีตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ๖ แห่ง 

หนองนกเขา  
ตะแกรง  
สระมะค่า 

หลุ่งตะเคียน 
โคกรักษ์ 
สายทอง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ปรับปรุง 
ศพด. 6 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
และน่าอยู่ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

82 โครงการจัดหาประตู
รั้วล้อเลื่อน พร้อม
ติดตั้ง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระมะค่า  
ได้มีประตูรั้วแบบ
ล้อเลื่อน พร้อมติดต้ัง 

จัดหาประตูรั้ว
ล้อเลื่อน  พร้อม
ติดตั้ง จํานวน  
2  ประตู  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการจัดหา
ระตูพร้อม

ติดตั้ง 

ศูนรนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



83 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับจากสาม
แยก นานายหวน  
สุนทร ถึงสามแยก
โคกทําเล  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,200  
เมตร  

200,000 
 

200,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

84   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับจากสาม
แยก นานายเฉลยีว 
พวงแก้ว ถึงฝายกั้น
น้ํา ท่าทางควาย  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,200  
เมตร  

- 
 

200,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

85  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   ม.1 จาก
ทิศตะวันออกของ
หมู่บ้านไปถึงทํานบ
ทางไปลํามาศ  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- 300,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน    

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

-  
 

300,000 - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



84 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   ม.1 ไป
ฝายบ้านโนนตูม  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

88  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   ม.1 ไป
สามแยกหนองโดน  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  1000  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- 500,000 
 

500,000 
 

- - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

89  โครงการปรบัปรุง
ถนน  หินคลุก ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   ม.1 ไป
บ้านพะไลพัฒนา  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  1000  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- 500,000 
 

500,000 
 

500,000 500,000 ปรับปรุงนน
หินคลุก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

90   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก ภายใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,200  
เมตร  

- 
 

- 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



85 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

91 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก จากหน้า
โรงเรียนบ้าน
ตะแกรง ถึงปุา
สาธารณะไผ่นกเขา  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,300  
เมตร  

300,000 
 

- 
 

- - - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

92 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง จาก
บ้านนางรัตน์ ถึง ปุา
สาธารณะไปรอบ
บ้านตะแกรง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
4  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร  

300,000 
 

- 
 

- - - ปรับปรุง 
ถนนดิน
ลูกรัง

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

93 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง จาก
บ้านนางรัตน์ ถึง ปุา
สาธารณะเชื่อมต่อ
แยกนานางแสง  
ทอง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
4  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร  

- 
 

- 
 

300,000 - - ปรับปรุง 
ถนนดิน
ลูกรัง

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

94 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก บ้าน
ตะแกรง  นานาง
ประเทือง  นิตรกระ
โทก ถึงสามแยก
หนองสาย  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม ๑,๐00  
เมตร    

- 
 

300,000 
 

- 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



86 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านตะแกรงหมู่
ที่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
ซอยท่ีเหลืออยู่
ในหมู่บ้าน 
ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

- 400,000 
 

400,000 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนหินคลุกภายใน
บ้านตะแกรง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม ๑,๐00  
เมตร    

200,000 200,000 
 

200,000 200,000 200,000 ปรับปรุง 
ซ่อมแซม

ถนนหินคลุก
ยกระดับที่

ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

97 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุก จากนานาง
สมปอง  ชาภักดี ถึง 
นานายสํารอง  
สืบญาตถึงนานาย
สํารอง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม ๑,๐00  
เมตร    

- - 
 

- 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 



87 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกจากฝายตา
ปุุมถึงฝายตาเลยีง  
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร   จุด 
  

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

300,000 ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

99  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านไผ่นกเขา 
จากบ้านนายทอง
สุข แนบทองหลาง 
ถึงหนองตะเคียน 
(บ้านไผ่นกเขา)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

300,000 300,000 - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านไผ่นกเขา ถึง
บ้านโนนรัง   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  3,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- 500,000 - - 500,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

101  โครงการก่อสร้าง
ถนน  ดินลูกรังรอบ
หมู่บ้านสรศักดิ์  
หมู่ที่ ๔  ( บ้านสร
ศักดิ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน ดิน
ลูกรัง  กว้าง  
5  ม. ยาว  
๒,๐00  เมตร   
ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  

200,000 200,000 - - - ก่อสร้าง 
ถนน ดิน
ลูกรัง 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



88 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102  โครงการก่อสร้าง
ถนน  หินคลุกบ้าน
สรศักดิ์ -บ้านโคก
รักษ์ 
 ( บ้านสรศักดิ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน หิน
คลุก  กว้าง  5  
ม. ยาว  ๒,๐
00  เมตร   
ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  

500,000 500,000 500,000 500000 - ก่อสร้าง ถนน 
หินคลุก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

103  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.รอบ
หมู่บ้านสรศักดิ์  
หมู่ที่ ๔   
( บ้านสรศักดิ์)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 400,000 400,000 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

104  โครงการก่อสร้าง
ถนน  หินคลุกบ้าน
สรศักดิ์ – บ้านสาย
ทอง 

 ( บ้านสรศักดิ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน หิน
คลุก  กว้าง  5  
ม. ยาว  ๒,๐
00  เมตร   
ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  

500,000 500,000 500,000 500000 - ก่อสร้าง ถนน 
หินคลุก 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

105  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.รอบ
หมู่บ้านสระมะค่า  
หมู่ที่ ๕  
( บ้านสระมะค่า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



89 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกบ้านสระ
มะค่า 
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร  ๘  จุด 
  

400,000 
 

400,000 
 

- 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

107  โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้าน
สระมะค่า หมู่ที่ ๕  
(บ้านสระมะค่า ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

300,000 300,000 - - - ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

108  โครงการก่อสร้าง
ถนน  ดินตามลํา
ห้วยไผ่  
  ( บ้านสระมะค่า )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน ดิน
ลูกรัง  กว้าง  
5  ม. ยาว  
๒,๐00  เมตร   
ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  

200,000 200,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
ดินลูกรัง 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก ซอยบ้าน
นางองอาจ  สุดตา  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร  ๘  จุด 
  

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



90 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนางบัว  ปัตถา
ใจ  
( บ้านสระมะค่า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- 300,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

111  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านนางบอน  ถึง
บ้านนายธรรม  
พยัคฤทธิ์  
( บ้านสระมะค่า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

112  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านนายวิไล  สร้าง
นอก ถึงนานางทอง
ใส  มะติมะถัง 

( บ้านสระมะค่า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

113 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก นานาย
เยี่ยม โง่นสูงเนิน 
ถึงต.เมืองพลับพลา  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร   
  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



91 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก ลําห้วยไผ่  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
เมตร  จากลํา
ห้วยไผ่ ถึง หมู่ 
6  

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

115 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก จาก
ถนนลาดยางบ้าน
สระมะค่า ถึงต.
เมืองพลับพลา  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
จาก
ถนนลาดยาง
บ้านสระมะค่า
ถึงต.เมือง
พลับพลา  

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

116 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก จากนานา
สี  กาแก้ว ถึง นา
นางหมั่น  คูณกลาง  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 2,000  
จากนานายสี  
กาแก้ว ถึงนา
นางหมั่น  คูณ
กลาง  
 
 
  

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 



92 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ซอย
บ้านนายสนิท  
ทองอยู่  

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

118  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ซอย
บ้านนาย
สมบูรณ์  พรม
มาลี ถึงวัดสระ
มะค่ะ  

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

119  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ซอย
บ้านนายลวด  
โทไธสง  

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

120  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ซอย
นายมงคล  
พันไร่   

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



93 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ซอย
บ้านนายสุนทร  
พุทธเสน ถึง
ประปาสระ
มะค่า  

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

122  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ซอย
หลัง วัดบ้าน
สระมะค่า ถึง
ศพด.บ้านสระ
มะค่า 

- - 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

123  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.รอบ
หมู่บ้านหนองสาย 
จากจุดเดิมหัว
สะพาน ถึงสามแยก
หลุ่งตะเคียน   
( บ้านหนองสาย)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

400,000 - - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



94 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

124  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.รอบ
หมู่บ้านหนองสาย 
หมู่ที่ ๖    
( บ้านหนองสาย)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

125  โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ ๖   
(บ้านหนองสาย) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

300,000 300,000 300,000 300,000 - ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

126  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
สามแยกหนา้วัด
บ้านหนองสาย ไป
ถึงสระฝายใหม่   
( บ้านหนองสาย)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- - - - 400,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

127  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้านตา
ด่อน  ถึงบ้านโนน
ฤษี     
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน
ตาด่อนถึงบ้าน
หนองม่วงหวาน 
( บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน หินคลุก 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร  
๘  จุด 
  

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

129  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้านตา
ด่อน  ถึงสามแยก
ถนนลาดยาง    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

400,000 400,000 - 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากจากบ้าน
ตาด่อน ถึงปุา
สาธารณะ   
(บ้านตาด่อน )  
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

200,000 
 

- 
 

- 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 



96 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

131  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนางยัญ ...........    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  50  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- - 200,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากบ้านนาง
ข่อ  ไปโคกปุา
สาธารณะ 

(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกตามลําห้วย
แถลง 

(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

134  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านตาด่อน – บ้าน
หนองม่วงหวาน  ต.
ง้ิว    
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด 
  

- - - 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



97 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านตาด่อน    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

 ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- 300,000 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

136  โครงการต่อเติม
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านตาด่อน    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ต่อเติมถนน 
คสล.  กว้าง  
ข้างละ 50  ซ.
ม. ยาว  100    
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจาก
ถนนลาดยางถึง
บ้านตาด่อน  
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกซอยนานาย
อุไร  แกรงพิมาย  
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



98 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

139  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
กระทุ่มแท่น  จาก
สามแยกไปบ้าน
สายทอง    
(บ้านกระทุ่มแท่น )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 - 400,000 400,000 400,000- ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

140  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
กระทุ่มแท่น  จาก
จุดเดมิ ไปทางนิคม
ซอยห้า     
(บ้านกระทุ่มแท่น )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

141  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
กระทุ่มแท่น  จาก
จุดเดมิ ไปบ้านสร
ศักดิ์     
(บ้านกระทุ่มแท่น )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

142  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านนายสมพงษ์  
แปลกกลาง ไปบา้น
โคกรักษ์  
(บ้านกระทุ่มแท่น)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



99 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากสวนนาง
ลัดดาวลัย์  แกม
โคกกรวด ไปเชื่อม
ถนนลาดยางบ้าน
โคกขาม 

(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังเสริมหิน
คลุก กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

144  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
สามแยกสระแดงไป
บ้านนายสง่า  พาด
กลาง 

( บ้านกระทุ่มแท่น)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

145  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกซาด ถึงบ้าน
หนองหญ้าขาว     
( บ้านโคกซาด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

146  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกซาด ถึงบ้านกู่
ศิลาขันธ์      
( บ้านโคกซาด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



100 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

147  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกซาด จากบ้าน
นางสายชล ถึงบ้าน
ท่าลี่      
( บ้านโคกซาด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 300,000 - 300,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
จากบ้านโคกซาด 
ไปบ้านโคกรักษ์  
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

500,000 
 

500,000 - 500,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

149  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.รอบ
หมู่บ้านโนนเพด็ 
จากถนนลาดยางถึง
ทางไปบ้านโนนรัง      
( บ้านโนนเพ็ด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

150  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โนนเพ็ด จาก
ถนนลาดยางถึงทาง
ไปบ้านโนนรัง      
( บ้านโนนเพ็ด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  2,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



101 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
ถนนเส้นโนนรังไป
นานายถาวร  
นิลศิริ  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

- 
 

- - 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

152 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
บ้านนายวิรัตน์  รม่
สบาย ถึงบ้านนาย
บุญญินท์  หมั่น
อุตส่าห์   
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

- 
 

- - 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

153  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านโนนเพ็ด  
( บ้านโนนเพ็ด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

154  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกรักษ์ ต่อจากจดุ
เดิม ไปสุดเขต
ติดต่ออําเภอพิมาย       
( บ้านโคกรักษ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



102 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

155  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกรักษ์ ต่อจากจดุ
เดิมทางทิศ
ตะวันออกของ
หมู่บ้านไปทางบ้าน
สรศักดิ์        
( บ้านโคกรักษ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 300,000 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

156  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกรักษ์ ต่อจากจดุ
เดิมไปทางโรงเรียน
รักชาติประชาบํารุง 
( บ้านโคกรักษ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในบ้านโคก
รักษ์  (บ้านโคก
รักษ์ )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
3,000  เมตร   
จุด  

200,000 200,000 - - - ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
บ้านโคกรักษ์ไป
บ้านกระทุ่มแท่น  
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 3,000  
เมตร   จุด 
  

500,000 500,000 500,000 500,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



103 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

159  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
โคกรักษ์ ต่อจากจดุ
เดิมไปบ้านหนอง
หญ้าขาว  
 ( บ้านโคกรักษ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - - 400,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

160  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สายทอง ไปทาง
บ้านโนนไม้แดง 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
บ้านสายทองไปทาง
บ้านตาด่อน   
(บ้านสายทอง )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 3,000  
เมตร   จุด 
  

200,000 200,000 300,000 - - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้านสาย
ทอง   
(บ้านสายทอง )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



104 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จากสาม
แยกนานายจรสั ถึง
เหวใหญ ่

 ( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  3  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

200,000 
 

- - - - ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากบ้าน
นายจรสั ถึงตาปูุ
เหวใหญ ่

 ( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  3  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

- - 200,000 - ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังตาม
ลําห้วยหินลาด 

( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  3  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

166  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สายทอง ไปบ้าน
กระทุ่มแท่น 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



105 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกตามลํา
ห้วยหินลาด  ( 
บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนหินคลุก 
กว้าง  3  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

168  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สายทอง ไปบ้านสร
ศักดิ์ 
( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

169 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากบ้าน
สายทอง – คุ้ม
หนองโก พร้อมทาง
น้ําล้น  
( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

- - - 200,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

170  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนางดํา  คําผง  
นางบุดดี  ศรีสะใบ 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



106 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนายดํา  รัฐวัง  
จุดเดมิ ถึงสามแยก
หนองสาย 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  5,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- - - - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

172  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
บ้านนายอุดม  ปูอง
ทองหลาง ไปถึง
ระบบประปาลาํ
มาศ  
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 - 300,000 - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

173  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
แยกหนองกด
เชื่อมต่อถนน คสล.
เดิม   
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 300,000 300,000 - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

174  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
ถนนลาดยางเช่ือม
ต่อไปทางบ้าน
หนองสาย    
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  2,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

175 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกรอบลํา
ห้วยแถลงจากฝาย
น้ําล้น นานาง
สมนึก ไพรพฤกษ์ 
ถึงฝายน้ําล้นบ้าน
ตะแกรง  
 (บ้านพะไลพัฒนา 
)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
3,000  เมตร   
จุด 
  

200,000 - - - - ก่อสร้างถนน
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

176  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
ถนนลาดยางไป
ถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน 

(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

200,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

177  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
ถนนลาดยางไปทาง
บ้านหลุ่งตะเคียน  
หมู่ที่ ๑      
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- 500,000 500,000 500,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

178  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านพะไลพัฒนาถึง
แยกหนองโดน 

(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  1,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
กําหนด  

- 500,000 500,000 500,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

179 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จากสวน
นายพิมพ์  เสรมัย์ 
ถึงบ้านนายสังเวียน  
เตชะโคบตุร ( บ้าน
พะไลพัฒนา)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  4  
เมตร  ยาว
รวม 1,000  
เมตร   จุด  

- 
 

- - - 300,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จาก
ประปาลํามาศ ถึง
บ้านหลุ่งตะเคียน 

 (บ้านพะไลพัฒนา) 
  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ลูกรังยกระดับ 
กว้าง  4  
เมตร  ยาว
รวม 1,000  
เมตร   จุด  

- 
 

- - - 300,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

181 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกลําห้วย
แถลง จากนานาง
สมนึก  ไพรพฤกษ์ 
ถึงฝายน้ําล้นบ้าน
ตะแกรง  (บ้าน
พะไลพัฒนา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  เมตร  
ยาวรวม 3,000  
เมตร   จุด 
  

- - - - 300,000 ก่อสร้างถนน
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

182  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
ตะเคียนทอง ต่อ
จากจุดเดิม  
(บ.ตะเคียนทอง) 
 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  กว้าง  
5  ม. ยาว  1,๐00  
เมตร   ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  
จุดที่ 1 ซอยบ้าน
นายสิงห์ไทย ขาวพิ
มาย กว้าง 3 เมตร 
จุดที่ 2 ซอยบ้าน
นางเจี๊ยบ บุญมาก 
กว้าง 3 เมตร 
จุดที่ 3 ซอยบ้าน
นางสมพงษ์ บุญ
มาก กว้าง 3 เมตร 
จุดที่ 4 ซอยบ้าน
นางอุไร สุนทร 
กว้าง 3 เมตร 
จุดที่ 5 ซอยบ้าน
นางชํานาญเพียนาม 
 กว้าง 3 เมตร 

400,000 400,000 - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

183   จุดที่ 6 ซอยบ้าน
นางจาก สงค์นอก 
กว้าง 3 เมตร 
จุดที่ 7 ซอยบ้าน
นายบุญส่ง 
จุดที่ 8 บ้านนาง
ถวิล สุขกาย 
จุดที่ 9 บ้านนาย
บุญภพ พวงแก้ว 
สุดซอย 
จุดที่ 10 บ้านนาง
นุ่น ขาวพิมาย ถึง
คลองอีสานเขียว 
พร้อมวางท่อ 1 จุด 
จุดที่ 11 จาก
ถนนดําถึงสวน
นายสมพงษ์ บัว
นอก 
จุดที่ 12 จาก
บ้านนายสมร ทํา
เกวียน ถึง สนาม
กีฬา 
จุดที่ 13 จาก
บ้านนายสมร ทํา
เกวียน ถึง วัด
โคกปราสาท 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

184 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
บ้านตะเคยีนทอง 

( บ.ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  5  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร   
  

300,000 
 

300,000 300,000 
 

300,000 300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จาก
ชลประทานโนนตูม
ไปถึงตะกรดุโคลน  
   ( บ้าน
ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร   
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จากวัด
โคกปราสาทถึง
ตะกรดุโคลน  
   ( บ้าน
ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร    

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

187  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านหนองนกเขา      
(บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  กวา้ง  4  
ม. ยาว  1,๐00  เมตร   
ตามแบบที่ อบต.
กําหนด  
จุดที่ 1 จากหนา้บ้าน
นางพิศ หมั่นอุตส่าห ์
ถึงหน้าบ้านนางทองสุข 
ตีบจันทร์ (ประมาณ 
20 เมตร) 
จุดที่ 2 จากหนา้บ้าน
นางแหวน ศรีศิริวิบูลย์ 
ถึงนา ผอ.ประดับ กุ
มาลา ( 57 เมตร ) 
จุดที่ 3 จากบา้นนาง
สะอิ้ง เริญไธสง ถึงหน้า 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
 
 
 

300,000 300,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

188  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองนกเขาจาก
หลังฉางสหกรณ์ถึง
สามแยกทางไป
บ้านตาด่อน       
(บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  กว้าง  
4  ม. ยาว  1,๐00  
เมตร   ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด  

300,000 300,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากหลัง
โรงเรียนหนองนกเขา
ถึงโคกหนองเสม็ด    
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

200,000 200,000 200,000 200,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

190  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
หนองนกเขาจากทาง
หลวงชนบทถึงหน้า
บ้านนางมอญ  ราช
หิรินทร์        
( บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  500  
เมตร   ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด  

300,000 300,000 - 300,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกสาย
บ้านหนองนกเขา -
บ้านตาด่อน  (บ้าน
หนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

300,000 300,000 300,000 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกลําห้วย
แถลง ๒ ฝั่ง ถึงบ้าน
ตาด่อน   
 (บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

300,000 300,000 - - 300,000 ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



114 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

193  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านหนองนกเขา  
พร้อมร่องระบายน้ํา     
( บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนน คสล.  กวา้ง  
4  ม. ยาว  1,๐00  
เมตร   ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด  
จากบา้นนางสะอิ้ง  
เริญไธสง ถึง
ทางเข้า หน้า อบต.
หลุ่งตะเคียน 
 
 

- - 400,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

194  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านหนองนกเขา 
จากบ้านนายคัมภีร์  
ถึงบ้านนายธนวัฒน์       
( บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  300  
เมตร   ตามแบบ
ที่ อบต.กําหนด  
 
 

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

195  โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้าน
ตาด่อน  
(บ้านตาด่อน ) 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

196   โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศาลา SML 
บ้านกระทุ่ม   

เพื่อใหศ้าลา 
SML ความ
ทนทาน 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อม
ศาลา SML บ้าน

กระทุ่มแท่น  
1 แท่น 

- - 400,000 - - ปรับปรุง 
ศพด. 6 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยและนา่
อยู ่

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

197 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในตําบล

หลุ่งตะเคียน 15 
หมู่บ้าน  

- 800,000 800,000 800,000 800,000 มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ถนน 

ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

198 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานให้มี
สภาพปกติ  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร

สํานักงาน 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
อาคาร

สํานักงาน 

อาคารมสีภาพที่
ดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

199 โครงการก่อสร้าง
ปูอมยาม
อเนกประสงค์ 
 ( แบบน๊อคดาว )  
บ้านพะไลพัฒนา 

ก่อสร้างปูอม
ยามเพื่อเป็น
สถานท่ีสําหรับผู้
อยู่เวรยาม
ประจําหมู่บ้าน 

ก่อสร้างปูอม
ยามจํานวน ๑ 

แห่ง 

   200,000  มีการก่อสร้าง
ปูอมยาม 

มีปูอมยามทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน  
บ้านพะไลพัฒนา 

ก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

จํานวน ๑ แห่ง 

    200,000 มีการก่อสร้าง
ซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

มีซุ้มหมู่บา้นท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

201  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา     
( บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนน คสล.  กวา้ง  
4  ม. ยาว  1,๐00  
เมตร   ตามแบบที่ 
อบต.กําหนด  
จากนานายยอดไป
ถึงนานายสุวิทย์  
 
 

- - 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านนาย
บุญส่ง ถึงบ้าน
นายณรินทร์  
พยุงกลาง   
 

200,000 
 

- - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

203  ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง /
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่ 
๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
จากจุดสาม
แยกปูอมยาม 
หมู่ที่ ๑ ถึง
บ้านนายเอี๋ยว  
ผลพิมาย   

0 0 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

204  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านหลุ่ง
ตะเคียนไปฝาย
โนนตูม   
 

- 
 

- - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 



117 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

205  โครงการไฟฟูาแรงต่ํา/
พร้อมสายดับ  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านหลุ่ง
ตะเคียนไปฝาย
โนนตูม   

- 
 

- - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

206 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา 

 บ้านตะแกรง  หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากนานางชไม
พร  อุ่นทรัพย์ 
ถึงนานายประ
จักร  บํารุงไร่   
 

- 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

207 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา พร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้ง
สายดินภายในหมู่บา้น 

 บ้านตะแกรง  หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
ภายในบ้าน
ตะแกรง   
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

208 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านไผ่
นกเขา  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเสา
ไฟฟูา จํานวน 
2 ต้น  
1.ซอยเข้าบา้น
นายสุสดี  พรม
ไชย พร้อม
สายไฟฟูาสาย
ดับ   
 

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
ไผ่นกเขา  หมู่ที่  3  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคม
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในบ้านไผ่
นกเขา   

- 
 

- 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

210 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านสร
ศักดิ์  หมู่ที่  4  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา จากบ้าน
นายสํารอง  โก
รพิมาย ถึงบ้าน
นางศิรินภา  
สระภูม ิ
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

211 โครงการขยาย
เสาไฟฟูาแรงสูง 

บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี  4  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยาย
เสาไฟฟูาแรงสูง 
พร้อมติดตั้งสาย
ดับ จากบ้านสร
ศักดิ์ ถึงบ้าน
กระทุ่มแท่น   

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

212 โครงการติดไฟสปอรต์
ไลท์สนามกีฬาหมู่บ้าน 

บ้านสระมะค่า  หมู่ที่ 5  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ติดไฟสปอร์ต
ไลท์ให้ทั่วถึง
สําหรับสนาม
กีฬาหมู่บ้าน    

- - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

213 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านสระ
มะค่า หมู่ที่  5   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา จาก 
ศพด. บ้านสระ
มะค่า ไปถึงลาํ
ห้วยแถลง  
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

214  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  
พร้อมไฟฟูาแสงสว่าง 
พร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมู่บ้านหนอง 

สาย หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
พร้อมไฟฟูาแสง
สว่าง พร้อม
ติดตั้งสายดับ
ภายในหมู่บ้าน
หนองสาย หมู่ที่ 
๖  

200,000 - 200,000 200,000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

215  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา/
เสาไฟฟูา  พร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้ง
สายดับภายในหมู่บา้น 

ตาด่อน  หมู่ที่  7  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
พร้อมไฟฟูาแสง
สว่าง พร้อม
ติดตั้งสาย 

1.ทางไปบ้าน
โนนฤษี 

2.ทางไปบ้าน
หนองม่วงหวาน 

ขยายเสาไฟ 
จากบ้านตาด่อน
ไปบ้านหนอง
ม่วงหวาน  10 
ต้น ซอยนายรุ้ง
กลาล  1 ต้น 
และ จากบ้าน
ตาด่อนไปบา้น
โนนฤษี  25 
ต้น  
  

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างพร้อมตดิตั้ง
สายดับ  ภายในหมู่บ้าน
ตาด่อน  หมู่ที่  7  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคมไฟฟูา
สาธารณะภายใน
บ้านตาด่อน หมู่ท่ี 7   

- 
 

- - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

217  ขยายเขตไฟฟูาแสง 

สว่างภายในหมู่บา้น
กระทุ่มแท่น   
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้านกระทุม่แท่น  
หมู่ที่ ๘   

200,000 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

218  โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง ติดตั้งหม้อ
แปลงและขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  ภายใน
หมู่บ้านกระทุม่แท่น  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง /ต่าํ/ 
ติดตั้งหม้อแปลง 
ภายในหมู่บ้าน
กระทุ่มแท่นไปบา้น
นายสมาน  เฉื่อย
กลาง   

- - 200,000 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

219 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ําบ้าน 

กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา  ทางไปนานาย
สุนทร   

- - 200,000 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาและไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านโคกซาด 
หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
และไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านโคก
ซาด  หมู่ที่ ๙ 

200,000 - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

221  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ําพร้อมตดิตั้ง 

สายดับ และเปลี่ยนหม้อ
แปลง ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา และไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บา้น
โคกซาด  หมู่ที่ ๙ 

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

222  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูา ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา 
 1.จุดหน้าวดัไปบ้าน
หนองหญ้าขาว 4 
ต้น 

2.จุดหนา้บ้านนาง
ดวง  ลีหาญ ไปบ้าน
กู่ศิลาขันธุ ์4 9ho 
3.จุดจากถังประปา
สระน้ํากิน 1 ต้น  

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

223  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา พร้อมตดิตั้ง
สายดับ  ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา พร้อมตดิตั้งสาย
ดับ 
 จากบ้านนางสายชล  
เกิดมะเริง จํานวน 6 
ต้น   

- - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 



122 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

224 โครงการไฟฟูาแสงสว่าง
รอบหมู่บ้านโนนเพ็ด  
หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
และไฟฟูาแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้านโนนเพด็  
หมู่ที่ ๑๐  

- 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

225  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา พร้อมโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง ภายใน
หมู่บ้านโนนเพด็   
หมู่ที่10  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา พร้อมโม
ไฟฟูาแสงสว่าง 
ภายในบ้านโนน
เพ็ด  หมู่ที่ 10    

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

226 โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสายดับ
ทางเข้าวัดและในหมูบ่้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่ ๑๑   

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสาย
ดับทางเข้าวัดและ
ในหมู่บ้านโคกรักษ์  
หมู่ที่ ๑๑   

200,000 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

227 โครงการติดตั้งหม้อ 

แปลงและขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
สายทอง  หมู่ที่ 
๑๒ 

200,000 
 

- 200,000 - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

228  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างพร้อมตดิตั้ง 

สายดับ  ภายในหมู่บ้าน
พะไลพัฒนา  หมู่ที่ 13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคมไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสาย
ดับ ภายในบ้าน
พะไลพัฒนา  
จํานวน 5 จุด   

- 
 

- - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

229  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา ภายใน 

หมู่บ้านพะไลพัฬนา   
หมู่ที่  13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา  
หมู่ที่ 13    

- - - 200000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

230  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
สายดับ ภายใน 

หมู่บ้านพะไลพัฬนา   
หมู่ที่  13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา  จากคลอง
มาบจาน ถึงระบบ
ประปา ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา  
หมู่ที่ 13    

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

231  ขยายเขตระบบจําหน่าย
แรงต่ํา บ้านตะเคียนทอง  
หมู่ที่ ๑๔  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
และทั่วถึง 

  ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตรบ้าน
ตะเคียนทอง  หมู่ท่ี 
๑๔  จํานวน ๔ จุด 
-จากจุดเดิมไป
หนองคล้า  
- จากบ้านนายสมร 
ทําเกวียน ไปวัดโคก
ปราสาท 
-จากระบบประปา
หมู่บ้านถึงลํามาศ 
จากบ้านนายธงชัย  
ถากไม้แล้ว ถึงสาม
แยกโนนไม้แดง 
  
 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงสูง  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง   
หมู่ที่  14  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง    จากบ้าน
นายสายลม ถึง
อีสานเขียว    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

233  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง   
หมู่ที่  14  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง    
จากสี่แยก
ถนนลาดยาง ถึง
ตําบลโบสถ์    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

234  ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรตามลําห้วย
แถลงบ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่ ๑๕   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
และทั่วถึง 

  ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
ตามลาํห้วยแถลง
บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่ ๑๕   

200,000 200,000 - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

235  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ 15  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา จากบ้าน
นางศิรินญาร์ พาน
ไธสง ถึงนานาย
สมุทร และ รอบ
บริเวณหมู่บ้าน    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

236  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแสงสว่างพร้อม
ติดตั้งสายดับภายใน
หมู่บ้านหนองนกเขา  
 หมู่ที่ ๑๕  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แสงสว่างพร้อม
ติดตั้งสายดับ
ภายในหมู่บ้าน
หนองนกเขา  หมู่
ที่ ๑๕ จํานวน ๕ 
จุด 
-สามแยกคุม้น้อย
ไปหลังโรงเรียน 
-สามแยกคุม้น้อย
ไปหลังฉาง 
-บ้านนายเชย  
วงษา ไปบ้านนาง
ดอกไม้  ผลพิมาย 
-จากบ้านนาง
ลํายอง  ไปถึงบ้าน
นางสมส่วน 
-จากบ้านนายล้วน  
ไปถึงบ้านนาย
วัชระ 

400,000 
 

- - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

237 โครงการจดัซื้อที่ดิน 

บ้านตะเคยีนทอง 
จัดซื้อท่ีดินเพือ
ก่อสร้างที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง 

- - - - 400,000 ที่ดิน มีที่สําหรบั
ก่อสร้างกองทุน
ชุมชน 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
บ้านหลุ่งตะเคียน  
หมู่ที่  1  

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง/ต่ํา 
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาภายในบ้าน
หลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ 1  

200,000 - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

239  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ําตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา  
บ้านตะแกรง  
หมู่ที่  2 

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาภายในบ้าน
ตะแกรง   
หมู่ที่ 2  

200,000 200,000 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

240  โครงการตดิตั้งหม้อ 

แปลงไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่  15  

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
ภายในบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่  15  

200,000 - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

241 โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเหตุ
จําเป็นเร่งด่วน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ให้แก่ประชาชนใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน  

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 มีแนวทาง
การปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
ในตําบล 
หลุ่งตะเคียน  

การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยใน
ตําบล 
หลุ่งตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

242 โครงการ
ฝึกอบรมปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน ให้เกิดความรู้
ความชํานาญเกดิ
ความตระหนัก 
ความปลอดภัยดา้น
อัคคีภัย และเกิด
ความร่วมมือร่วมใจ
ในการปูองกัน
อัคคีภัย  

ผู้นําชุมชนและ 
อปพร. ๒๐๐ 
คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนรู้
วิธีการ
ปูองกัน
อัคคีภัยมาก
ยิ่งข้ึน ๘๐ 
% 

ประชาชนรู้
วิธีการปูองกัน
อัคคีภัยมาก
ยิ่งข้ึน  

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการฝึกอบรม
และทบทวน
อาสาสมัคร  อปพร.     
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การปูองกันชีวิต 
และทรัพยส์ินภายใน
ชุมชน 

 อปพร.  
จํานวน 170  

คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อบต.หลุ่ง
ตะเคียนมี
อาสาสมัคร
ปูองกันภัย
ฝุายพลเรือน
ที่มี
ประสิทธิภาพ 
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
% 

อบต.หลุ่ง
ตะเคียนมี
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

244 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  เทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อให้การใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 

เพื่ออํานวย
ความสะดวกฯ  

จํานวน 2  
ครั้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีศูนย์บริการ
ฯ 

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

245 โครงการปรับปรุง
ศูนย์อํานวยการ  
อปพร.ประจําอบต.
หลุ่งตะเคียน 

-เพื่อใหร้องรับการ
อํานวยการและให้
ความสะดวกในการ
รองรับและบริการ
งาน อปพร  
- สามารถใช้เป็น
สถานท่ีจอดและเก็บ
รักษารถบรรทุกน้ํา
อเนกประสงค์ฯได้
อย่างปลอดภัย 

ปรับปรุงศูนย์
อํานวยการ 
อปพร. ให้

พร้อมใช้งาน
และเกดิความ
ปลอดภัยใน

การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน 

จํานวน ๑ แห่ง 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีศูนย์
อํานวยการ 

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

246 โครงการฝึกอบรม
และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกัน
สาธารณภัย  
 
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกัน
สาธารณภัย ให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 
 

ตลอดป/ีอบรม
ประชาชน

ทั่วไป/
บุคลากร อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ 10,000 ประชาชน
สามารถ
ปูองกันเหตุ
สาธารณภัย
ได้และได้รับ
ความ
ช่วยเหลือ
ร้อยละ ๙๐ 

การเกิดสาธารณ
ภัยลดลงและ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

สํานักปลดั 

247 โครงการรณรงค์
การสวมหมวก
นิรภัย ** 
 

เพื่อรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

ตลอดป/ีอบรม
ประชาชน/

บุคลากร อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 การเกิด
อุบัติเหตุเป็น 
๐ 

ประชาชนขับขี่
รถโดยสวม
หมวกนิรภัย 

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

248 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หน้าท่ีทํา
การ  อบต.หล่ง
ตะเคียน 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ราชการให้เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าท่ีทํา
การ อบต.หลุ่ง

ตะเคียน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีการ
ปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ 

มีสภาพพื้นที่ท่ี
เหมาะสมเป็น
สถานท่ีราชการ  

กองช่าง 

249 โครงการกั้นแนว
เขตปุาสาธารณะใน
เขตพื้นท่ีตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีแนวก้ันปุา
และเพิ่มพื้นท่ีปุา
สาธารณะอนุรักษ์
สมุนไพรไทย 

ขุดแนวกั้นปุา
สาธารณะใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

มีแนวก้ันปุาและ
เพิ่มพื้นท่ีปุา
สาธารณะและมี
สมุนไพรไทยอยู่
คู่ปุาชุมชน 

สํานักปลดั 

250 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ
เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวตามที่
สาธารณะ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ต้นไม้ที่มีชีวิต มีพื้นท่ีปุา
สาธารณะ
ประโยชน์เพิม่
มากขึ้น  50 % 

สํานักปลดั 

251 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
สรศักดิ์ หมู่ที่ ๔  
(บ้านสรศักดิ์ )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

200,000 200,000 400,000 400,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ี
เอื้อเฟ้ือต่อการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับ
ตําบล เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
น้ําสระวดับ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่ 5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

- - - 400,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

253 โครงการปลูกปุา
ขยายเขตพื้นท่ีสี
เขียววัดบ้านสระ
มะค่า 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเพิ่ม
พื้นที่สีเขียววัด
บ้านสระมะค่า 

- - - 50,000 - ต้นไม้ที่มีชีวิต มีพื้นท่ีปุา
สาธารณะ
ประโยชน์เพิม่
มากขึ้น  50 % 

สํานักปลดั 

254 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ
บ้านสระมะค่า 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
บ้านสระมะค่า 

- - - - 50,000 ต้นไม้ที่มีชีวิต มีพื้นท่ีปุา
สาธารณะ
ประโยชน์เพิม่
มากขึ้น  50 % 

สํานักปลดั 

255 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดบ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 6  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

200,000 200,000 400,000 400,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

256 โครงการกําจดั
วัชพืชในแหล่งน้ํา
บ้านกระทุ่มแท่น   
(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

กําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ํา ๑ 

แห่ง 

200,000 200,000 - - - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
อ้อและลําห้วยแถลง  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

- - - 300,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

258 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ
สระเหวใหญ ่
(บ้านสายทอง) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
บ้านสายทอง 

- - - - 50,000 ต้นไม้ที่มีชีวิต มีพื้นท่ีปุา
สาธารณะ
ประโยชน์เพิม่
มากขึ้น  50 % 

สํานักปลดั 

259 โครงกรจดัซื้อเครื่อง
สูบน้ําขนาด  15  
แรง ชนิดล้อเลื่อน 
(บ้านตะเคียนทอง) 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบ
น้ําปไว้ประจํา
หมู่บ้าน 

จัดหาเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน 

4 เครื่อง 

- - 200,000 - - เครื่องสูบน้ํา ชุมชนมีเครื่อง
สูบน้ําไวเ้ป็น
กองกลางสําหรับ
บริการ
ประชาชน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

260 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
หลุ่งตะเคียน จาก
บ้านนายเงิน  พวง
แก้ว ถึงหน้าวัด
บ้านหลุ่งตะเคียน  

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล.  
๑ แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

400,000 
อบต. 

- - - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

261 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจาก
ฝายโนนตูม รอบ
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 

- - - - 300,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
หลุ่งตะเคียน  
( รูปตัว V ) 

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล.  
๑ แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด รูป
ตัว V ) 

- - 300,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

263 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
ตะแกรง  บริเวณ
ข้างถนนลาดยาง  

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล.  
๑ แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

- - - 400,000 - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

264 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
ไผ่นกเขา จากนา
นายหอย  เสริฐ
สว่าง ถึงหนอง
ตะเคียน   

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล.  
๑ แห่ง พร้อม
ปูาย 
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

200,000 200,000 - - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อย
ละ ๘๐  

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

265 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  
คสล. บ้านไผ่
นกเขา  

เพื่อให้มีท่อส่ง
น้ําประปา ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา   ๑ 
แห่ง เพื่อระบาย
น้ําลงห้วยสาม
ง่ามบ้านไผ่นกเขา 
พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

- - 200,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อย
ละ ๘๐  

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 

266 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
บริหารจดัการน้ํา
เสียภายในบ้านไผ่
นกเขา-หนอง
นกเขา 

เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการ
น้ําเสีย 

ก่อสร้างท่อส่งนํ้า
เสียในชุมชน  ๑ 
แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

650,000 650,000 650,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อย
ละ ๘๐  

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

267 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ ๖ 
รอบหมู่บ้าน 
( บ้านหนองสาย )   

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ํา คสล.  
๑ แห่ง พร้อมปูาย 
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

300,000 - 300,000 300,000  สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

268 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน
กระทุ่มแท่น 
(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้มีท่อ
ระบายน้ํา ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ํา  คสล.   
๑ แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

269 โครงการก่อสร้าง
ทางระบายน้ํา 
คสล.ลอดถนน จาก
บ้านโคกซาด ถึง
บ้านโคกรักษ ์
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ํา ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างท่อส่ง
น้ําประปา   ๑ 
แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

200,000 200,000 - - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

270 โครงการปรับปรุง
แก้ไข ร่องระบาย
น้ําภายในบ้านโนน
เพ็ด  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําชุมชน 

ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ํา ๑ แห่ง 
พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

- 300,000 300,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

271 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 

- 200,000 200,000 200,000 - วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

272 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
สายทอง 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจาก
สระเหวใหญ่ ถึง
ชลประทานบ้าน
สายทอง  

- - - - 400,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

273 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ําคสล.
ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง(บ้าน
ตะเคียนทอง )  

เพื่อให้มีรอง
ระบายน้ําเสีย  
ในชุมชน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําเสีย   ๑ 
แห่ง พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 
จุดที่ 1 จากบ้าน
นายบุญธรรม ถึง
สีแยกบ้านนาง
เติม แก้วประเสริฐ 
(2 ฝั่ง) 
จุดที่ 2 จากบ้าน
นายทร พวงแก้ว 
ถึงบ้านนางอนันต์ 
ศิลา (2 ฝั่ง) 
จุดที่ 3 จากทาง
ลาดยาง ถึงบ้าน
นางอนันต์ ศิลา 
(ฝั่งเดียว) 

300,000 300,000 - 300,000 300,000 สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

274 โครงการติดตั้ง
ระบบบําบดัน้ําเสีย
บริเวณ สระ ศพด.
บ้านตะเคยีนทอง  
(บ้านพะไลพัฒนา )  

เพื่อจัดการระบบ
น้ําเสีย   ใน
ชุมชน 

มีระบบบําบดัน้ํา
เสีย    ๑ แห่ง 
พร้อมปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตามแบบ
ทีอ่บตกําหนด) 

300,000 300,000 - 300,000 300,000 ติดตั้งระบบน้ํา
เสีย  

สามารถบําบัด
น้ําเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

275 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
ตะเคียนทอง ต่อ
จากจุดเดิมไปถึง
โคกทําเล ( นานาย
ประมลู บังพิมาย )  

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

200,000 
 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

276 โครงการขุดลอกกั้น
ทางสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว์และกั้นทาง
สาธารณะ
ประโยชน์บ้าน
หลุ่งตะเคียน 

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- - 300,000 
 

- - ขุดลอกกั้นท่ี
สาธารณะ
ประโยชน ์

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว
และกั้นทาง
สาธารณะ
ประโยชน์บ้าน
หลุ่งตะเคียน 

กองช่าง 

277 โครงการขุดลอกลํา
หลุ่งตะเคียน    
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000  ขุดลอกลําหลุ่ง
ตะเคียน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

278 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000  ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

279 โครงการขุดลอก
สระประปาบา้น
ตะแกรง 
(บ้านตะแกรง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- ขุดลอกสระ
ประปา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

280 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง 
(บ้านตะแกรง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 300,000 
 

ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

281 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
จากสระวัดไผ่
นกเขา ถึงสามแยก
นานายลิ ( สาม
ง่าม ) (บ้านไผ่
นกเขา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกคลอง เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

282 โครงการขุดกั้นสระ
หนองตะเคียน 
(บ้านไผ่นกเขา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- - 300,000 
 

- - ขุดลอกคลอง เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

283 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง 
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

จากห้วยสามง่าม
ถึงฝายตาปุุม1 

แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- 
 

ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

284 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(คลองอินอุก) 
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

จากจากสระวัดถึง
ห้วยสามง่าม 1 

แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- 
 

ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

285 โครงการขุดลอก
สระน้ําหนองหลุ่ง
แดง ( ดอนบัก
แหล่)  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่  5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

๑ แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระน้ํา
หนองหลุ่งแดง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

286 โครงการขุดลอก
สระหนองปุาช้า 
บ้านสระมะค่า  
หมู่ที่  5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกสระ
หนองปุาช้า 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

287 โครงการขุดลอก
สระหนองเหวโสก
ขี้หนู ( ไร่พระ) 
บ้านสระมะค่า  
หมู่ที่  5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- ขุดลอกสระ
หนองเหวโสก
ขี้หนู ( ไร่พระ )  

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

288 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยนานายสาคร  
บ้านหนองสาย  
หมู่ที่ ๖ 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ปิดกั้นลําห้วย 
ฝาย 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

289 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หนู บ้าน
หนองสาย หมู่ที่ ๖  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ขุดลอกลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

290 โครงการขุดลอก
สระฝายใหม่  บ้าน
หนองสาย  
หมู่ที่ ๖  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ขุดลอกสระ เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

291 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยขี้หนู บ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 
๖ 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ปิดกั้นลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

292 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว
จากประปาถึง
ทํานบใหม่บ้านโนน
ทอง 
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- - - 300,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

293 โครงการทําแนว
กั้นเขตที่ดิน
สาธารณะบ่อ
กรวด 
(บ้านกระทุ่ม
แท่น) 

มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

1 ครั้ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

  

300,000 
 

300,000 
 

- - - แนวเขต บ่อกรวดมีแนวเขตที่
ชัดเจน  

กองช่าง 

294 โครงการขุดลอก
สระขาว  บ้าน
กระทุ่มแท่น หมู่
ที่ 8  
(บ้านกระทุ่ม
แท่น )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระ
ขาว 

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

295 โครงการขุดลอก
สระกลาง
หมู่บ้าน  บ้าน
กระทุ่มแท่น  
หมู่ที่ 8  
(บ้านกระทุ่ม
แท่น )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระ เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

296 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(บ้านกระทุ่ม
แท่น )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

297 โครงการขุดลอก
บ่อกรวด (บ้าน
กระทุ่มแท่น )  

เพื่อกักเก็บน้าํไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตรปศุ
สัตว์ 

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 300,000 300,000 300,000 ขุดลอกบ่อ
กรวด 

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 



143 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 โครงการขุดลอก
สระหนองน้ํากิน
บ้านโคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกสระ เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

299 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยทะยูง บ้าน
โคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ขุดลอกลําห้วย
ทะยูง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

300 โครงการขุดสระ
แดง บ้านโคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

- - 300,000 ขุดลอกสระแดง เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

301 โครงการขุดลอก
หนองอ้อ บ้านโนน
เพ็ด 
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

- 400,000 400,000 ขุดลอกหนองอ้อ เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

302 โครงการขุดลอก
คลองประดูเ่อน 
เนื้อท่ีประมาณ 
๑๕ ไร่  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

300,000 - - ขุดลอกคลอง
ประดูเ่อน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



144 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

303 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์จุด
คอหนองแสง  ( 
บ้านโนนเพ็ด ) 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 x 
2 ม. แบบ 2 ช่อง 
พร้อมผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 
 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

304 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง เนื้อที่
ประมาณ ๖ ไร่ 
และ ใต้
ชลประทาน เนื้อที่
ประมาณ ๑ ไร่  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

300,000 
 

300,000 - - ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

305 โครงการวางท่อส่ง
ส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 
(บ้านโนนเพ็ด ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  บ้าน
โนนเพ็ด 

- 
 

- 200,000 200,000 200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งาน
ได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

306 โครงการขุดลอก
ห้วยขามปูอม   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 
 
 



145 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

307 โครงการขุดลอก
ปุาโคกทําเล   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

308 โครงการขุดลอก
สระโรงเรียน   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

309 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว
บ้านโคกรักษ์ – สร
ศักดิ์   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

310 โครงการปดิกั้น
คลองอีสานเขียว ( 
บ้านโคกรักษ์ ) 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

- ปิดกั้นคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

311 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหินลาดจากนา
นายเสรี ถึงฝาย
ชลประทานบ้านสร
ศักดิ์     
(บ้านสายทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ขุดลอกลําห้วย
หินลาด 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



146 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

312 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หนูจากนา
นางทองม้วน ถึง
เขตบ้านสรศักดิ์    
(บ้านสายทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 300,000 300,000 300,000 - ขุดลอกลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

313 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหินลาด จาก
บ้านนายบุญธรรม 
ถากไม้แล้ว ถึงนา
นางลิมล  เหมือย
ไธสง 
(บ้านสายทอง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 500,000 ขุดลอกลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

314 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยขี้หนู นานาย
ซ้อน  ปิตถานัง  
( บ้านสายทอง )     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน 1 แห่ง 
 

- - - - 300,000 ปิดกั้นลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

315 โครงการขุดลอก
คลองมาบจาน เนื่อ
ที่ประมาณ ๕ ไร ่
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

- 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกคลอง
มาบจาน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 
 
 
 



147 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

316 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง จากฝาย
น้ําล้นถึงลํามาศ 
พร้อมฝายกั้นน้ํา   
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

- - - - ขุดลอกลําห้วย
แถลง / ฝาย
กั้นนน้ํา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

317 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง พร้อม
ฝายกั้นน้ํา พร้อม
บานประตู เปิด-ปิด  
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 300,000 
 

- - ขุดลอกลําห้วย
แถลง / ฝาย
กั้นนน้ํา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

318 โครงการสูบน้ําเพื่อ
การเกษตรด้วย
พลังงานไฟฟูาบ้าน
โพะไลพัฒนา 
(บ้านพะไลพัฒนา )  

เพื่อให้มีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรบา้น
พะไลพัฒนา   

๓00,000 
 

- 
 

๓00,000 
 

- 
 

- มีการสูบน้าํเพื่อ
กักเก็บไว้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ํา
เพียงพอต่อการ
ทําการเกษตร
และเพียงพอ
ตลอดป ี

สํานักปลดั 

319 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลํามาศให้
เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว 
(บ้านพะไลพัฒนา) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลํามาศ 

1 แห่งตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- - - - 300,000 มีการกรับปรุง
ภูมิทัศน์  1 แห่ง  

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว
เกิดขึ้น 

สํานักปลดั 

320 โครงการขุดลอก
สระหนองปราสาท     
(บ้านตะเคียนทอง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกสระ
หนองปราสาท 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

321 โครงการขุดลอกลําห้วย
ตะเข้เผือก     
(บ้านตะเคียนทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตรปศุสตัว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยตะเข้
เผือก 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

322 โครงการขุดลอกหนอง
ตลาด     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
ตลาด 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

323 โครงการขุดลอกหนอง
เสมด็     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
เสมด็ 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

324 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นหนองตลาด  
(บ้านหนองนกเขา   )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตรปศุสตัว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

325 โครงการขุดลอกลําห้วย
แถลง พร้อมฝายกลั้นน้ํา     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

4  จุด 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
1.ฝายตาเลียง 
2.ฝายหนอง
ตลาด 
3.ฝายนาตา
มัย 4.ฝาย
นานายมงคล 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
เสมด็ 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

326 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเพื่อระบายลงห้วย
สามง่ามบ้านไผนกเขา 

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน   

วางท่อระบาย
น้ําเสียลงห้วย

สามง่าม 
 
 

- - 400,000 - - วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อระบายน้ําเสีย
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

327 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําภายใน บ้าน
พะไลพัฒนา  

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน   

วางท่อระบาย
น้ําเสียลงห้วย

สามง่าม 
 
 

- 300,000 - - - วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อระบายน้ําเสีย
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

328 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรบ้าน
พะไลพัฒนา 
(บ้านพะไลพัฒนา ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อ
การเกษตร  
บ้านพะไล
พัฒนา 

- 
 

- 200,000 200,000 200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  
ปศุสัตว ์
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

329 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้านหนอง
นกเขา( บ้านหนอง
นกเขา )  

เพื่อให้มีรอง
ระบายน้ําเสีย  ใน
ชุมชน 

ก่อสร้างร่อง
ระบายน้าํเสีย   
๑ แห่ง พร้อม
ปูาย
ประชาสัมพันธ ์
โครงการ จํานวน
๑ ปูาย (ตาม
แบบที่อบต
กําหนด) 
จุดที่ 1 จากหนา้
บ้านนางลําดวน 
ทิบกระโทก ถึง
นาหนองนกเขา 
จุดที่ 2 จากหนา้
บ้านอาจารย์สา
ยนต์ คํ้าคูณ ถึง
หน้าบ้านนางสม
ส่วน บุญเขียว 
จุดที่ 3 จากหนา้
บ้านนายเสริม 
ลออเอี่ยม ถึง
หน้าบ้านนาย
ลอย แจ่มทอง
หลาง 
จุดที่ 4 จากบา้น
นางสะอิ้ง เริญไธ
สง ถึงหลังศาลา
ประชาคมบ้าน
หนองนกเขา 
 

300,000 300,000 - - - สามารถ
ระบายน้ําได้
กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

330 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  
กลุ่มบ้าน
ตะแกรง กลุ่ม
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 

- 
 

- 200,000 200,000 200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  ปศุ
สัตว ์
 

กองช่าง 

331 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรบ้าน
ตะเคียนทอง 
(บ้านตะเคียนทอง ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  
บ้าน
ตะเคียนทอง 

- 
 

- 200,000 200,000 200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  ปศุ
สัตว ์
 

กองช่าง 

332 โครงการวางท่อจ่าย
น้ําประปาภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน   
 

เพื่อจ่ายน้ําใน
การผลิต
น้ําประปา เพ่ือ 
อุปโภคบรโิภค
และเพื่อ
การเกษตร ได้    

วางท่อจ่าย
น้ําประปา
ภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน 
(ช่วงบ้านไผ่
นกเขา – 
หนองนกเขา )  

400,000 400,000 400,000 400,000 - วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค 
 

กองช่าง 

333 โครงการจดัซื้อ
น้ําประปาน้ําดิบเพื่อ
ผลิตน้าํประปาน้ําสุก 

เพื่อเพิม่ปริมาณ
น้ําจําหน่ายให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้ใช้
น้ํา 

จัดซื้อ
น้ําประปาน้ํา
สุก จํานวน 
12 ครั้ง 

- - 600,000 6000,000 600,000 มีการจัดซื้อ
น้ําประปา
น้ําสุก 

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค 
 

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

334 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําบล๊อก
คอนเวิร์สระหว่าง
ลําลุงกับคลองหัวลิง 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

300,000 
 

300,000 - - - ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

335 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิร์ปาก
คลองหัวลิง 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

- 
 

- - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

336 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น บ้านหลุ่ง
ตะเคียน    
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-  ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

337 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําบล๊อก
คอนเวิร์สลําหลุ่ง
ตะเคียน เขตตดิต่อ
บ้านหลุ่งตะเคียน
กับบ้าน
ตะเคียนทอง      

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

- - - - 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

338 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นใต้สาม
ง่ามลําห้วยแถลง 
คลองอีสานเขียว 
นานายลิ อึ่งสูงเนิน     
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  
 
 

400,000 
 

400,000 
 

- - - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

339 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ฝาย
ตาปุุม ทําน้ําล้นตรง
ปากท่อ  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- - ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

340 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  ตรงนา
นายประจักษ์ บํารุง
ไร่      
    (บ้านไผ่นกเขา ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  

 

400,000 400,000 - - - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

341 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  คลอง
อีสานเขียวห้วยหิน
ลาด ( บ้านสรศักดิ์ )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

342 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอนํ้าลําห้วย
ตาด่อน  
 ( บ้านตาด่อน )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
2 จุด 

1.นานายสนั่น  
สุ่มจันทร ์

2.นานายไสว  
ผ่องพันธุ ์

 

400,000 400,000 - 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

343 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นนํ้าลําห้วย
แถลง   
 ( บ้านตาด่อน )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
2 จุด 

1.นานางหน ู
2. นานาย

สุนทร 
 

- - - 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

344 โครงการปรับปรุง
ฝายลาํห้วยทะยูง 
บ้านโคกซาด     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
- นานายสนั่น  
สุ่มจันทร ์
-นานายไสว  
ผ่องพันธุ์(ตาม
แบบ อบต.
กําหนด) 

200,000 
 

200,000 - -  ปรับปรุงฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

345 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ห้วย
ขามปูอม  
(บ้านโคกรักษ์)  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 
นานางพรม  
เสนนอก  

- 
 

- 
 

- 
 

- 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

346 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําคลอง
มาบจานตดิลํามาศ 
(บ้านพะไลพัฒนา)     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แหง(ตาม
แบบ อบต.
กําหนด) 

- - 400,000 - - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

347 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ 
(บ้านตะเคียนทอง)  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

4 จุด ตาม
แบบ  อบต.

กําหนด   

- 
 

- 
 

500,000 
 

- 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

348 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้ระบบประปา
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบประปา
ภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน 
ทุกระบบ 

 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบประปา 

ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างมีคุณาพ
และเพียงพอต่อ
การอุปโภค 

กองช่าง 

349 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ํา
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีท่อจ่าย
น้ําประปาท่ีได้
คุณภาพ และมี
สภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
จ่ายน้ําภายใน
ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ทุก
ระบบ 

 500,000 500,000 500,000 500,000 มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
จ่าย
น้ําประปา 

ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างมีคุณาพ
และเพียงพอต่อ
การอุปโภค 

กองช่าง 

350 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบล๊อก
คอนเวิร์สภายใน
ตําบล  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ปรับปรุง
ซ่อมแซม

บล็อกคอนเวิร์
สภายในตาํบล 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ปรับปรุงฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



157 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

351 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย คสล.
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 
     

ปรัปบรุงซ่อมแซม
ฝาย คสล. เพื่อกัก
เก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย 
คสล.ภายใน

ตําบล 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 มีการ ปรัป
ปรุงซ่อมแซม
ฝาย คสล.
ภายในตําบล  

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

352 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายเหว
ใหญ่ 
     

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายเหวใหญ่เพื่อกัก
เก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย 

เหวใหญ ่

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 มีการ ปรัป
ปรุงซ่อมแซม
ฝายเหวใหญ่   

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

353 โครงการขุดเหมือง 
เข้า – ออกลําห้วย
หินลาด บ้านสร
ศักดิ์ – บ้านสาย
ทอง 

ขุดเหมือง เข้า – 
ออก ลําห้วยหินลาด
เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขุดเหมืองลํา
ห้วยหินลาด 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

- - มีการ ขุด
เหมืองลํา
ห้วยหินลาด   

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

354 โครงการวางท่อเพื่อ
การเกษตรภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

355 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน 

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

356 โครงการปรับปรุง
ท่อจ่ายน้ําประปา
ระหว่างบ้านหนอง
สาย-บ้านสายทอง  

เพื่อจ่ายน้ําระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อจ่ายน้ํา
เพื่อการผลิต

ประปา
เชื่อมต่อกัน ใน

พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อจ่ายน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

357 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่างบ้าน
สรศักดิ์ – บ้านสาย
ทอง  

เพื่อส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

 500,000 500,000 500,000 500,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

358 โครงการวางท่อ
จ่ายน้ําประปา
ระหว่างบ้านหนอง
นกเขา – บ้าน
หนองสาย  

เพื่อจ่ายน้ําระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อจ่ายน้ํา
เพื่อการผลิต

ประปา
เชื่อมต่อกัน ใน

พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อจ่ายน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

359 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่างบ้าน
พะไลพัฒนา – 
บ้านตะแกรง  

เพื่อส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 
 
 
 

 250,000 250,000 250,000 250,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

360 โครงการย้ายถัง
สูงบ้านกระทุ่ม
แท่นไปบ้านสระ
มะค่า  

เพ่ือย้ายถังสูงไป
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงบ้าน
กระทุ่มแท่น
ไปบ้านสระ
มะค่า  1  
ครั้ง  

 200,000 200,000 200,000 - มีการย้าย
ถังสูง 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

361 โครงการย้ายถัง
สูงและวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่าง
บ้านสระมะค่า-
บ้านตาด่อน  

เพ่ือให้มีถังสูง
และมีการวางท่อ
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงและวาง
ท่อส่งน้ําดิบ
ระหว่างบ้าน
สระมะค่า-
บ้านตาด่อน  
1  ครั้ง  

 450,000 450,000 450,000 - มีการย้าย
ถังสูง/วาง
ท่อ 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

362 โครงการก่อสร้าง
ถังตกตะกอน  

เพ่ือให้มีบ่อ
ตกตะกอน ใช้ใน
การผลิต
น้ําประปา 

มีการ
ก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
บ้านสระ
มะค่า และ
บ้านสายทอง 

 400,000 400,000 400,000  บ่อ
ตกตะกอน 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

 
 
 
 



161 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

363 โครงการย้ายถัง
สูงบ้านกระทุ่ม
แท่นไปประปา
ลํามาศ  

เพ่ือย้ายถังสูงไป
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงบ้าน
กระทุ่มแท่น
ไปประปาลํา
มาศ  1  
ครั้ง  

 200,000 200,000 - - มีการย้าย
ถังสูง 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

364 โครงการจดัหา
เครื่องคัดเเมลด็
พันธุ์พืช 

(บ้านไผ่นกเขา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องคัดเมลด็พันธ์
ไว้เป็นกองกลาง
ประจําหมู่บ้าน    

จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ  
1  ครั้ง 

- - - - 200,000 จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

365 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านสระ
มะค่า) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

366 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านตา
ด่อน) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

367 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ (บ้าน
โคกซาด) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้การทอ
เสื่อกก 

(บ้านโคกซาด)    

ฝึกอบรม 

1  ครั้ง 
200,000 200,000 - 200,000 - มีการ

ฝึกอบรม 
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

368 โครงการส่งเสริม
เมลด็พันธ์ข้าวพันธุ์
ดี(บ้านโนนเพ็ด) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับมีเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวที่ดี  
 

จัดหาเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

1  ครั้ง 

- - - - 200,000 ฝึกอบรม/
เมลด็พันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

369 โครงการจดัหา
เครื่องคัดเเมลด็
พันธุ์พืช 

(บ้านโนนเพ็ด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องคัดเมลด็พันธ์
ไว้เป็นกองกลาง
ประจําหมู่บ้าน    

จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ  
1  ครั้ง 

- - - - 200,000 จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

370 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านพะ
ลําพัฒนา) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

- - 
 

- 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

371 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยง
โคขุนบ้านพะไล
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาน
ได้รับความรู้และ
จัดหาโคแม่พันธ์ ใน
การเลีย้งโคขุน 

ฝึกอบรม/
จัดหาแม่พันธ์ 
โค จํานวน ๑ 
ครั้ง 
(บ้านพะไล
พัฒนา ) 

- - - 200,000 
 

- มีการ
ฝึกอบรม/
จัดหาแม่
พันธุโ์ค  
กระบือ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง
ใช้เวลาว่างให
เกิดประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

372 โครงการรังวัด ออก 
นสล. ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บ้านโคก
รักษ์  หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีเอกสาร
หลักฐานที่ นสล.  

มีการออก
รังวัด  นสล. 
ในพื้นที่บ้าน
โคกรักษ์  หมู่

ที่  11  

  100,000 - - มีการออก
รังวัด นสล. 

มีการแบ่งขอบ
เจตที่ท่ีชัดเจน
และไม่มีการบุก
รุกที่สาธารณะ  

กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
9.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

373 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
โรคระบาด   
โรคตดิต่อ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อใน
ตําบล 

15  หมู่บา้น 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 การปูองกัน
และแก้ไข
โรคระบาด 

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อ 

สํานักปลดั 

374 โครงการให้ความรู้
แม่และเด็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใน
การปฏิบัตตินในการ
เป็นแม่ และการ
ดูแลเด็ก 

แม่และเด็ก
อายุตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๘ ขวบ  
จํานวน  ๒๐๐ 

คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดฝึกอบรม
ให้แก่แม่และ

เด็ก 

แม่และเด็ก
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

สํานักปลดั 

375 โครงการรณรงค์
ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อใน
ตําบล 

15  หมู่บา้น 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การรณรงค์
ควบคุมและ
ปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคพิษสุนัขบ้า  

สํานักปลดั 

376 เพิ่มศักยภาพใน
ผู้ปุวย 
โรคเบาหวาน 

เพื่อให้ผู้ปุวย
โรคตดิต่อ / 
โรคเบาหวานและ
โรคเรื้อรัง ดูแล
ตัวเองถูกวิธี 

มีการจัด
ฝึกอบรม
ประชาชน
ทั่วไป100  

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัด
ฝึกอบรม 

ผู้ปุวยเบาหวาน
ดูแลตัวเองถูกวิธี 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

377 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
โรคไขเ้ลือกออก 

๑. เพื่อลดอตัราปุวย
ด้วยโรคไข้เลือดออก  
ในทุกกลุ่มอายุ   
๒. เพื่อกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย  และยุงลาย
พาหะนําโรคในบ้าน  
ชุมชน    โรงเรียน  
และสถานบริการ
สาธารณสุข   
๓. เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ของประชาชน 
๔. เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้ประชาชน  
ตื่นกลัวและ
ตระหนักในการดูแล
ตนเองให้ปลอดภยั
จากโรคไข้เลือดออก 

เพื่อลดลดอัตรา
ความเสีย่งต่อ
การเกิดโรคและ
ลดอัตราผู้ปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชน ทุก
ครัวเรือน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 อัตราความ
เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและ
ลดอัตราผู้ปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก
ของประชาชน  
๑๐๐ % 

๑. ลดอตัราปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออก  ใน
ทุกกลุ่มอายุ   
๒. กําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย  และ
ยุงลายพาหะนาํ
โรคในบ้าน  
ชุมชน    
โรงเรียน  และ
สถานบริการ
สาธารณสุข   
๓. ลดความ
เสี่ยงต่อการเกิด
โรคของ
ประชาชน 
๔. เป็นการ
กระตุ้นให้
ประชาชน  ตื่น
กลัวและ
ตระหนักในการ
ดูแลตนเองให้
ปลอดภัยจาก
โรคไขเ้ลือดออก 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

378 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนเข้าใจวิธีการ 
ระวังปูองกันและตะ
หนักในพิษภัยของโรค
เอดส ์

ประชาชน
ทั่วไปและผู้ตดิ

เชื้อเอดส์
จํานวน 1๕๐  

คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการจัด
ฝึกอบรม
ประชาชน
ทั่วไปและผู้
ติดเชื้อ  

ประชาชนและผู้
ติดเชื้อได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกันโรคฯ 
๘๐ % 

สํานักปลดั 

379 โครงการฝึกอบรม
ปูองกันและแก้ไข
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม่  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหมต่ลอดจนมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหากรณีปกติและ
กรณีเกดิโรค 
ติดต่อ 

ประชาชน
ทั่วไป100 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 มีการจัด
ฝึกอบรมให้
ความรู้
เกี่ยวกับโรค
และแนว
ทางการ
ควบคุม
ปูองกันโรค 
ออกพ้ืนท่ี
ควบคุมโรค
กรณีปกติ
และกรณีพบ
ผู้ปุวย 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ
มากยิ่งข้ึน ๘๐ 
% 
 

สํานักปลดั 

380 โครงการบริหาร
จัดการขยะภายใน
พื้นที่ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีการฝังกลบ
บ่อขยะคัดแยกขยะ
รองรับการทําลาย
ได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการฝังกลบ
บ่อขยะ /มีการ
จัดหาภาชนะ
เพื่อคัดแยก
ขยะ 25 ชุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การบริหาร
จัดการขยะ 

มีการฝังกลบบ่อ
ขยะ /คัดแยก
ขยะที่เพิ่มขึ้น
และภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

381 โครงการปูองกัน
และแก้ไขและ
ปราบปรามปัญหา
ยาเสพตดิ /  
 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ในหมู่บ้าน/
ชุมชน  ตลอดจน
การอบรมให้
ความรู้/จัดหานํายา
ตรวจปสัสาวะ /การ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ
ให้แก่ผู้นําชุมชน /
ประชาชนท่ัวไป 
ตลอดจน เยาวชน 
และ นักเรยีนใน
พื้นที ่

4  ครั้ง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ชุมชนปลอด
ยาเสพตดิ 

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สํานักปลดั 

382 โครงการจดัหาถัง
ขยะประจํา
ครัวเรือน ชนิด
ล้อเลื่อน  ( บ้านไผ่
นกเขา )  

เพื่อรองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ 
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการจัดหา
ภาชนะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

100,000 
 

100,000 
 

- - 200,000 การบริหาร
จัดการขยะ 

มีภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 

383 โครงการจดัหาถัง
ขยะประจํา
ครัวเรือน ( บ้าน
พะไลพัฒนา )  

เพื่อรองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ 
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการจัดหา
ภาชนะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

100,000 
 

100,000 
 

- - 200,000 การบริหาร
จัดการขยะ 

มีภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

384 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านตะแกรง  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

385 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านไผน่กเขา  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

386 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านสระมะค่า  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

387 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านตาด่อน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

388 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านโนนเพ็ด  4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

389 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านพะไล
พัฒนา  

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

390 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านหนอง
นกเขา 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 มีการจัดใหม้ี
การให้

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

391 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านตะแกรง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

392 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านไผ่นกเขา 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

393 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านสระมะค่า 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

394 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านตาด่อน 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

395 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านโนนเพ็ด 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

396 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านพะไล
พัฒนา 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

397 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านหนอง
นกเขา 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัดใหม้ี
นมและไข ่

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

398 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านตะแกรง 
  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

399 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  
 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านไผ่นกเขา 

  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

400 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านสระมะค่า 

  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

401 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านตาด่อน 
  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

402 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านโนนเพ็ด 
  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

403 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาฯ 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านพะไล

พัฒนา 
  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

404 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านหนอง

นกเขา 
  30  คน 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

405 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสร
ศักดิ์ อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

406 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน
หนองสาย 

อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

407 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน

กระทุ่มแท่น 
อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

408 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโคก
ซาด อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

409 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโคก
กรักษ์ อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

410 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสาย
ทอง อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

411 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านหลุ่ง
ตะเคียน อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

412 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน

ตะเคียนทอง 
อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

413 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านสรศักดิ ์
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานกัปลดั 

414 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านหนองสาย 

  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

415 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  
 
 
 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านสายทอง 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

416 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านกระทุ่ม

แท่น 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

417 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านโคกรักษ์ 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

418 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านโคกซาด 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

419 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

420 โครงการรณรงค์
และแก้ไขปญัหายา
เสพติด  To be 
number  one  
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
ในชุมชน/หมู่บ้าน)  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้าน

ตะเคียนทอง 
  30  คน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 มีการจัด
กิจกรรมให้

ความรู ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรูด้้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

421 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
สรศักดิ์ ไดร้ับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

422 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
หนองสาย 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

423 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
สายทอง ได้รบั

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

424 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
กระทุ่มแท่น 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

425 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
โคกรักษ์ ไดร้ับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

426 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
โคกซาด ได้รับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

427 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
หลุ่งตะเคียน 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

428 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
ตะเคียนทอง 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 มีการจัด
กิจกรรมให้
ความรู/้
ตรวจคัด
กรองกลุ่ม

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

429 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโนน
เพ็ด อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

430 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้า อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

431 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านตา
ด่อน อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

432 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสระ

มะค่า อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 จัดให้มีการ
ตรวจสุขภาพ 

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยกระดับสังคมให้เป้นเมืองน่าอยู่   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมายุทธศาษตร์ที่๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

433 โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

 
 

 เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมกิจกรรมใน
การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิ่นไทย เช่น 
บุญบั้งไฟ  ลอย
กระทง  ออก
พรรษา ประเพณี
สงกรานต์   
บวงสรวงย่าโม 
ร่วมกับสภา
วัฒนธรรมตําบล
หลุ่งตะเคียน  เป็น
ต้น 

4 ครั้ง /ป ี

ประชาชนในเขต 
อบต.หลุ่งตะเคียน  

จํานวน ๑,๐๐๐ 
ครอบครัว 

 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน
เข้าร่วม
กิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนา
เพิ่มขึ้น
จํานวน 
1,000 
ครอบครัว 
55 % 

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา  

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

434 ส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม   คณะ
ผู้บริหาร/สมาชิก
สภาฯ/พนักงาน
ส่วนตําบล/
ลูกจ้าง/เด็ก
เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป 
 

เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วน
ตําบล/ลูกจ้าง/เด็ก
เยาวชน  และ
ประชาชนท่ัวไป
ตลอดตนการการ
ขับร้องหมู่
สรภญัญะ 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วน

ตําบล/ลูกจ้าง/เด็ก
เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป 
๒๐๐   คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็กเยาวชน  
ประชาชน
ทั่วไปและ
พนักงาน

ส่วนตําบลมี
คุณธรรม
จริยธรรม  
เพิ่มขึ้น 
๖๐ % 

เด็กเยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป
และพนักงาน
ส่วนตําบลมี
คุณธรรม
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

435 ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

10  ครั้ง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรม
ทางพุทธ

ศาสนา 10  
ครั้ง 

  ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

436   โครงการจัดทํา
ปูายบอกทาง  
ภาษาไทย – 
อังกฤษ  เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน และ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

ปูายบอกทาง ๕๐ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ปูายบอก
ทาง ๕๐ 
ปูาย 

ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย
และพิกัด
สถานท่ีในการ
สัญจรไปมาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

437 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา  
เอนกประสงค์ 
ระดับตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อก่อสร้างลาน
กีฬา คสล.
เอนกประสงค์ 
เพื่อเป็นท่ีออกกําลัง
กาย และ แข่งขัน
กีฬา เพื่อห่างไกล
ยาเสพตดิ 

35*50 *.15 
เมตร 

1  แห่ง 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สนามกีฬาท่ี
ได้มาตรฐาน

๑ แห่ง 

มีการก่อสร้าง
สนามกีฬา
ระดับตําบลทีไ่ด้
มาตรฐาน  
 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

438 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด /กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 

เพื่อให้มีการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในชุมชน/กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
เชื่อมสัมพันธไมตรี  

แข่งกันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

และ แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ระดับตําบล 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

คณะผู้บริหาร / 
ส.อบต./
พนักงานส่วน
ตําบล  ลูกจา้ง 
และประชาชน
ทั่วไปมีการ
แข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิใน
ชุมชนและเชื่อม
สัมพันธไมตรี
กับ  อปท.อื่น 
เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

439 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด /พร้อม
อุปกรณ์กีฬา บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้มีการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในชุมชน/
พร้อมจัดหาอุป
กรณืกีฬา  

แข่งกันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิประจํา
หมู่บ้านสระมะค่า 

/ พร้อมจัดหา
อุปกรณ์กีฬา

ประจําหมู่บ้าน  
จํานวน ๑ ครั้ง  

- 300,000 300,000 300,000 300,000 มีการจัดการ
แข่งขันกีฬา/

จัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

ประชาชนบ้าน
สระมะค่าและ 
ประชาชนท่ัวไป 
ผู้สนใจเข้าร่วม
การแข่งขัน มี
การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ในชุมชนและ
เชื่อม
สัมพันธไมตรี
กับหมู่บ้านอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

440 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านกระทุ่มแท่น) 

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

- - 200,000 200,000 200,000 มีการจัดหา
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ้ง 

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

441 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านโนนเพ็ด)  

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

- - - - 300,000 มีการจัดหา
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ้ง 

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 

442 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านสายทอง)  

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

- - - 200,000 200,000 มีการจัดหา
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ้ง 

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 

443 ปรับปรุงสนามกีฬา
ท่าไทร 
(บ้านตะเคียนทอง)  

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา 
เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาท่าไทร  เพื่อ
สนามการในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับตําบล 

สนามกีฬาท่าไทร
ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด ๑ แห่ง 

400,000 
 

- - - - สนามกีฬา
ท่าไทร มี

สภาพ ดีขึ้น  
80 % 

มีสนามกีฬาท่า
ไทร มีสภาพ  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ 

1. ยกเลิก  ผ. 01 –ผ.08 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3 / ว 5797  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2559  และกําหนดให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561 – 2565 )  ประกอบด้วย  แบบ  ผ.01 – แบบ ผ.03 

2. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลเดิมที่อยู่ในแบบ  ผ. 01 – ผ. 06  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2564 ) นํามาลงในแบบ ผ.02 
หรือนําโครงการที่เพ่ิมเติมมาใส่ในแบบ ผ.02  
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 

ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรัปปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่าง 
หมู่บ้าน ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ปรับเกรด
เกลี่ยถนน  
กว้าง  4  
เมตร  ยาว  
35,000  
เมตร  หรือ
ตามความ
เหมาะสม 
15 หมู่บ้าน  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 การ
ปรับปรุง

ถนน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ระหว่าง
หมู่บ้าน 
ตําบลได้
สะดวกยิ่ง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐2/1 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   เชื่อมต่อ
ระหว่างบา้นสาย
ทอง  หมู่ที่  12  
ตําบลหลุง่ตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง   
- สามแยกหลุ่ง
ตะเคียน  บา้นโนน
ไม้แดง  ตําบลโบสถ์  
อําเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
ให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ของประชาชน 

๑  คร้ัง   
ก.5 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 

 
 

 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ก่อสร้าง
ถนน 

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

ประชาชนมี
ถนนที่ดี  การ
เดินทาง
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมี
งานทาํ  และ
มีคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. 
เชื่อมต่อระหว่าง
บ้านสระมะคา่  หมู่
ที่  ๕ , บ้านสรศักดิ์  
หมู่ที่  ๔  บ้าน
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  
๘  ตําบลหลุง่
ตะเคียน – นิคม
สร้างตนเอง  ซอย  
๕  ตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง อําเภอพิ
มาย จังหวัด
นครราชสีมา   

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
ให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ของประชาชน 

๑  คร้ัง  
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 
ย.2000 

เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
  

 
 

 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ก่อสร้าง
ถนน 

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

ประชาชนมี
ถนนที่ดี  การ
เดินทาง
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมี
งานทาํ  และ
มีคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบบ้านตะแกรง  หมู่
ที่ ๒ ไปสามแยกบ้าน
พะไลพัฒนา ถึงสาม
แยกบ้านหนองสาย 
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วย  จังหวัด
นครราชสมีา  
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
ก.5 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 
 

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อระหวา่ง
บ้านไผ่นกเขา  ตําบล
หลุ่งตะเคียน – บ้าน
โนนรัง  ตําบลง้ิว 
อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา   
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
ก.7 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 



190 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
ตาด่อนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน –บ้านโนนฤษี 
ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
ก.4 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.873 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อระหวา่ง
บ้านโคกซาด  หมู่ที่  ๙  
ตําบลหลุ่งตะเคียน – 
บ้านกู่ศิลาขันธ์  ตําบล
หลุ่งประดู่อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา   
 
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.598 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อระหวา่ง
บ้านบ้านตาด่อน ต.
หลุ่งตะเคียน –บ้าน
หนองม่วงหวาน ต.
เมืองพลับพลา อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา   
 
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 

๑  ครั้ง   
ก.4 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.875 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 
 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่  ๑๑   
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง  -  
บ้านหนองหญ้าขาว  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  
ซอย  ๕  อําเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 

๑  ครั้ง   
ก.5 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  ๘ 
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง   - 
บ้านนิคมสร้างตนเอง  
ตําบลนิคมสร้างตนเอง  
อําเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสมีา 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเปน็การ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 

๑  ครั้ง   
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 

ย.598 เมตร 
หนา 15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
โนนเพ็ดหมู่ที่  ๑๐ 
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง   - 
บ้านโนนรัง  ตําบลง้ิว  
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจรของ
ประชาชนให้มี
ความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของ
ประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ระหว่างหมู่บ้าน  
-บ้านสรศักดิ์ ไปสาย
ทอง-  กระทุ่มแท่น –
โคกรักษ์ และ รอบสระ
สรศักดิ์  
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  4,000  
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 โครางการก่อสร้างถนน  
คสล.  ระหว่างหมู่บ้าน   
สระมะค่า ไป บ้านท่า
ลี่ และ วัดปาุบ้านสระ
มะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  8,000  
เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ระหว่างหมู่บ้าน   
หนองสาย – สามแยก 
สามแยกหนองโดน  
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
8  ม. 
ยาว  6,000 
5เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ –  – หนองหญ้า
ขาว 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
710  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโนน
ไม้แดง ต.โบสถ์ 
อ.พิมาย – บ้านสาย
ทอง –สรศักดิ์ – โคก
รักษ์ ต.หลุ่งตะเคียน – 
บ้านหนองหญ้าขาว ต.
นิคมสรา้งตนเอง 
อ.พิมาย  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว  
1,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

17   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ – บ้านโคกซาด 
ต.หลุ่งตะเคียน –บ.กู่
ศิลาขันธ์ุ ต.หลุ่งประดู ่

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
6,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

18   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ – บ้านกระทุ่ม
แท่น ต.หลุ่งตะเคียน 
เชื่อมต่อ    ต.รังกา
ใหญ่ อ.พิมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
3,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านหนอง
สาย – บ้านสายทอง-
บ้านกระทุ่มแท่น ต.
หลุ่งตะเคียน   
เชื่อมต่อ   ต.รังกาใหญ่ 
อ.พิมาย 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว 
6,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

20   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านหนอง
นกเขา – บ้านตาด่อน 
ต.หลุ่งตะเคียน 
เชื่อมต่อ บ้านโนนฤษี 
ต.เมืองพลับพลา  
อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว 
5,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

21   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านพะไล
พัฒนา – บ้านหลุ่ง
ตะเคียน – บ้าน
ตะเคียนทอง เช่ือมต่อ 
บ้านโนนไม้แดง ต.
โบสถ์ อ.พิมาย  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
3,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านสระ
มะค่า ต.หลุ่งตะเคียน 
– เชื่อมต่อ รร.เมือง
พลับพลาพิทยาคม ต.
เมืองพลับพลา  อ.ห้วย
แถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม. 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 
  710  เมตร 
น. 15 ซ.ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

23   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
ซาด ต.หลุ่งตะเคียน – 
บ้านท่าลี่ ต.เมือง
พลับพลา อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว 
6,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

24   ก่อสร้างถนน  คสล.  
เลี่ยงหมู่บา้นตะแกรง  
เชื่อมต่อถนนสาย นม 
3041 – นม 4006 
บ้านตะแกรง  ต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว 
600  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
ซาด ต.หลุ่งตะเคียน – 
เชื่อมต่อ บ้านหนอง
หญ้าขาว ต.นิคมสรา้ง
ตนเอง  อ.พิมาย  

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
1,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านสร
ศักดิ์ – บ้านสายทอง 
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล  
ก  5  ม. 
ย 710  เมตร 
น.15  ซ.ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

27   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านสร
ศักดิ์ – บ้านโคกรักษ์  
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล  
ก  5  ม. 
ย 710  เมตร 
น.15  ซ.ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

28   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านตา
ด่อน ต.หลุ่งตะเคียน –
เชื่อมต่อบ้านม่วงหวาน 
ต.งิ้ว  
 อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล  
ก  5  ม. 
ย 710  เมตร 
น.15  ซ.ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

29   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน- สามแยก
หนองโดน ต.หลุ่ง
ตะเคียน อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล  
ก  5  ม. 
ย 710  เมตร 
น.15  ซ.ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านหนอง
สาย – สามแยกหลุ่ง
ตะเคียน ต.หลุ่ง
ตะเคียน อ.ห้วยแถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว 
400  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

31   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านสาย
ทอง – กระทุ่มแท่น  
ต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วย
แถลง 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว 
4,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ปรับระดับผิวดินบ้าน
สระมะค่า หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน รพช. 
บ้านสระมะค่า 
ถึงท่าอีปุง  
คสล.  กว้าง  
3.5  ม.ยาว 
2,000  เมตร 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน หิน
คลุกท่ีได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ปรับระดับผิวดินท่าอีปุ
งถึงบ้านตาด่อน 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนนบ้านสระ
มะค่า  ( ท่าอี
ปุง )  ถึง บ้าน
ตาด่อนกว้าง  
3.5  ม.ยาว 
2,000  เมตร  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน หิน
คลุกท่ีได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟัลติกคอนก
รีต  เชื่อมต่อ
ระหว่างบา้นสร
ศักดิ์  -โคกรักษ์  
ตําบลหลุง่
ตะเคียน  อําเภอ
ห้วยแถลง  -  
บ้านหนองหญ้า
ขาว  ตําบลนิคม
สร้างตนเอง   
อําเภอพิมาย  
จังหวัด
นครราชสีมา  
 
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชน
ให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ของประชาชน 
 
 
 

๑ คร้ัง 
ก.6 เมตร 

ย.3700 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 
 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน ลาด
ยาง ทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนที่ดี  
การเดินทาง
สัญจรมี
ความ
สะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมี
งานทาํ  
และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิว
แอสฟัลติกคอนก
รีต  เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านสาย
ทอง  หมู่ที่  ๑๒  
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง  -  
บ้านโนนไม้แดง  
ตําบลโบสถ์  
อําเภอพิมาย  
จังหวัด
นครราชสมีา 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวก
ขึ้น 

-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 

- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

 

๑ ครั้ง   
ก.6 เมตร 

ก.ข้างละ 0.50 
ม. 

ย.2780 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 

 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน ลาด
ยาง ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทาง
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น 

เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
งานทํา  และ
มีคุณภาพ
ชีวิตให้ดี
ยิ่งข้ึน 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลติกคอนกรตี  
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
สระมะค่า หมู่ที่  ๕ , 
บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี  
๔ บ้านกระทุม่แท่น 
หมู่ที่ ๘  ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  อําเภอห้วย
แถลง  -  นิคมสร้าง
ตนเอง  ซอย  ๕  
ตําบลนิคมฯ   
อําเภอพิมาย   
จังหวัดนครราชสีมา  

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวกข้ึน 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

๑  ครั้ง   
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 1 

ม. 
ย.278 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 
 
 

 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน ลาด
ยาง ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจร
มีความสะดวก
ขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมี
งานทํา  และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งข้ึน 

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 



205 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านไผ่
นกเขา-บ้านหลุ่ง
ตะเคียน ต.หลุ่ง
ตะเคียน -บ.โนน
ไม้แดง  ต.โบสถ์  
อ.พิมาย  

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวกข้ึน 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ซ่อมแซม 
ถนน ลาด
ยาง ให้ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจร
มีความสะดวก
ขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมี
งานทํา  และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ด ี

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

38 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสาย
บ้านโนนเพ็ด ต.หลุ่ง
ตะเคียน – บ้านโนน
ตูม อ.ชุมพวง 

-  เพื่อให้การเดินทาง
สัญจรของประชาชน
ให้มีความสะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทาง
ในการขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสใน
การประกอบอาชีพ
ของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดี
ยิ่งข้ึนของประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ซ่อมแซม 
ถนน ลาด
ยาง ให้ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

กองชา่ง 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซม
ลาดยางถนนสายสี่
แยกบ้านหลุ่ง
ตะเคียน – สามแยก
หนองโดน 

-เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน  รื้อ
ถนนลาดยางเดิม 
เสรมิหินคลุกบดอัด
แน่น สายบ้านหลุ่ง
ตะเคียน -สามแยก
หนองโดน 

1 ครั้ง  ขนาด
กว้าง  6 เมตร  
ยาว 3,300  

เมตร หรือตาม
แบบ อบต.

กําหนด 

  300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซม 
ถนน ลาด
ยาง ให้ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
ประชาชนมีงาน
ทํา  และมี
คุณภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

กองชา่ง 

 

 



207 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาผิวดินขนาด
ใหญ่  บ้านหนองสาย  
หมู่ที่ ๖  ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาน้ําสุก
ขนาดใหญ่ บ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 
๖  เพื่อให้
ประชาชน
น้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ํา 
จํานวน ๑ ครั้ง  

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง  

 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
เพื่อการอุปโภค 
– บริโภคและ 
อื่นๆ ได้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองชา่ง 

41 โครงการระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่  บ้าน
โนนเพ็ด  หมู่ท่ี  10 
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ่มากบ้านโนน
เพ็ด  หมู่ท่ี 10 
เพื่อให้ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง   

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

42 โครงการระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่  บ้าน
หนองนกเขา  หมู่ท่ี ๑๕ 
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ่มากบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ท่ี 15 
เพื่อให้ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง   

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ท่ี  ๕ ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ ่บ้านสระมะค่า   
หมู่ท่ี ๕ เพื่อให้
ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง   

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

44 โครงการก่อสร้าง /
ปรับปรุงระบบประปาผิว
ดินขนาดใหญ่  บ้านสาย
ทอง  หมู๋ท่ี 12  ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ ่บ้านสายทอง  
หมู๋ท่ี 12 เพื่อให้
ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง   

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

45  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านกระทุ่มแท่น  
หมู่ท่ี ๘  ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลนํ้าลึก พร้อม
ด้วยระบบส่งน้ํา 
และส่วนปรับปรุง
คุณภาพนํ้า  
2. เพื่อให้ประชาชน  
มีนํ้าด่ืม  นํ้าใช้ท่ี
สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนนํ้า สําหรับ
การอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี 
ได้ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่อง
ภัยแล้ง  
ประชาชนใน
พื้นท่ี มีนํ้าด่ืมนํ้า
ใช้ท่ีสะอาด  มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาโดยรวม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ ๑๕   
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลน้ําลึก 
พร้อมด้วยระบบ
ส่งน้ํา และส่วน
ปรับปรุงคณุภาพ
น้ํา  
2. เพื่อให้
ประชาชน  มีน้ํา
ดื่ม  น้ําใช้ที่
สะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดเจาะ
บ่อบาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ํา 
สําหรับการ
อุปโภคบรโิภค 
ในพื้นที่ ได้ทัน
ตามความ
ต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
ประชาชนใน
พื้นที่ มีน้ําดื่ม
น้ําใช้ที่สะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลดตี่อ
การพัฒนา
โดยรวม 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสรศักดิ์  หมู่
ท่ี  ๔    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลนํ้าลึก พร้อม
ด้วยระบบส่งน้ํา 
และส่วนปรับปรุง
คุณภาพนํ้า  
2. เพื่อให้
ประชาชน  มีนํ้าด่ืม  
นํ้าใช้ท่ีสะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
สําหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี ได้ทัน
ตามความต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
 ประชาชนในพื้นท่ี มี
นํ้าด่ืมนํ้าใช้ท่ีสะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

กองช่าง 

48  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองสาย  
หมู่ท่ี  ๖    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลนํ้าลึก พร้อม
ด้วยระบบส่งน้ํา 
และส่วนปรับปรุง
คุณภาพนํ้า  
2. เพื่อให้
ประชาชน  มีนํ้าด่ืม  
นํ้าใช้ท่ีสะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
สําหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี ได้ทัน
ตามความต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
 ประชาชนในพื้นท่ี มี
นํ้าด่ืมนํ้าใช้ท่ีสะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสายทอง  
หมู่ท่ี ๑๒    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลนํ้าลึก พร้อม
ด้วยระบบส่งน้ํา 
และส่วนปรับปรุง
คุณภาพนํ้า  
2. เพื่อให้
ประชาชน  มีนํ้าด่ืม  
นํ้าใช้ท่ีสะอาดและ
เพียงพอกับความ
ต้องการ 
 

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
สําหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี ได้ทัน
ตามความต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
 ประชาชนในพื้นท่ี มี
นํ้าด่ืมนํ้าใช้ท่ีสะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

กองช่าง 

50 โครงการวางท่อส่งน้ําดิบ
เชื่อมต่อภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งน้ําดิบในการ
ผลิตนํ้าประปา
เชื่อมต่อในพื้นท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

วางท่อส่งนํ้า
ขนาด 4 - ๖  

น้ิว 
จํานวน ๑ ครั้ง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางท่อส่ง
นํ้า 

๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
สําหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี ได้ทัน
ตามความต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
ประชาชนในพื้นท่ี มี
นํ้าด่ืมนํ้าใช้ท่ีสะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง
ระบบจ่ายน้าํประปา
เชื่อมต่อภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งนํ้าดิบใน
การผลิตน้ําประปา
เชื่อมต่อในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

ปรับปรุงระบบ
จ่ายน้ํา 

จํานวน ๑  
ครั้ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วางท่อส่ง
น้ํา 

๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค 
ในพื้นที่ ได้ทันตาม
ความต้องการ ใน
เรื่องภัยแล้ง  
ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
น้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการ
พัฒนาโดยรวม 

กองชา่ง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52  โครงการขุดลอกสระ
ปุาโคกทําเลบ้านโคก
รักษ์โคกซาด ตําบล
หลุ่งตะเคียน  อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.110 x ย 
3,000 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

53  โครงการขุดลอกสระ
โรงเรียนบ้านโคกรักษ์  
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.110 x ย 
300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
สระ 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

54 โครงการขุดลอกสระ
บ่อกรวดบ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่ ๘  ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.150 x ย 
300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
สระ 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

55  โครงการขุดลอกสระ
ฝายใหม่บ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่  ๕   
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 

ก.100 x ย 
182 

X ล 4 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
สระ 
๑ ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยไผ่  ตาํบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 

ก.12 x ย 
2530 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 

จากหลุ่ง
ตะเคียนถึง
กระทุ่มแท่น  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

57 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หน ู ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.12 x ย 
2300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 
จากหนองสาย

ถึงสรศักดิ์   

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

58 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหินลาด ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อื่น ๆ 
 

ก.12 x ย 
3,000 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 
จากหนองสาย
สายทอง  ถึง
กระทุ่มแท่น  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

59 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง   ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.12 x ย
7,000 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 
จาก หมู่ท่ี  13  
หมู่ 10  หมู่  
2  หมู่ 3 ถึง 

หมู่ 15   

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย 
๑ ครั้ง 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60  โครงการขุดลอกโคก
ทําเล 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ๘๐ 
ไร่ ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม.
ปริมาตร 

400,000 
ลบม.  ม. 1 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
โคกทําเล 
๑ ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

61 โครงการขุดลอกห้วย
ขามปูอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
15  ลึก  3  

ยาว 
3,000 ม. 

ม.11 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
ห้วย ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

62 โครงการขุดลอกหนอง
ตลาด 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  4  

ยาว 
182 ม. 

ม.3 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
สระ 
๑ ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

63 โครงการขุดลอกหนอง
ปราสาท 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
300 ม. 

ม.14 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
หนอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

64 โครงการขุดลอกหนอง
เสมด็ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
50  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.14 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
หนอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการขุดลอกสระ
ตะแกรง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  4  

ยาว 
182 ม. 

ม.2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

66 โครงการขุดลอกหนอง
ไทร 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
300 ม. 

ม.2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
หนอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

67 โครงการขุดลอกสระไร่
พระบ้านสระมะค่า 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.5 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

68 โครงการขุดลอกสระ
เหวใหญ่บ้านสายทอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.12 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

69 โครงการขุดลอกสระ
ประปาบ้านหนองสาย 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.6 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการขุดลอกสระ
บ่อกรวดบ้านกระทุ่ม
แท่น 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.8 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
สระ 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

71 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยน้อยบ้านตะแกรง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.2 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
คลอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

72 โครงการขุดลอกคลอง
สามง่ามบ้านไผ่นกเขา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.3 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
คลอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

73 โครงการขุดลอกคลอง
เขาควายบ้าน
ตะเคียนทอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.14 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
คลอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

74 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยตาด่อน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
15  ลึก  3  

ยาว 
3000 ม. 

ม.7 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอก
คลอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างฝาย
ตาปุุมลาํห้วยแถลง
บ้านไผ่นกเขา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
50  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.3 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
คลอง 
 ๑ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

76 โครงการก่อสร้างฝาย
ตามาศบ้านพะไล
พัฒนา 

1.  เพื่อการเกษตร
ของราษฎรที่อาศัย
อยู่รอบๆลําห้วย ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็น
แหล่งขยายพันธุ์
ปลา นํ้าจืด 
 2.  สามารถให้
ราษฎรในพื้นท่ี และ 
ราษฎรท่ีอยู่
ใกล้เคียงนําไปใช้ใน
ด้านการเพาะปลูก 

ขนาดกว้าง 30 
เมตร 

1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  
๑  ครั้ง   

 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
อุปโภคบริโภค ใน
พื้นท่ี  
 ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
รอบๆลําห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 

77  โครงการขุดสระบ้าน
โคกรักษ์  
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ก.
60 ม. 

ย.110 ม.ลึก 
3 ม.  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดสระ ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78  โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่  
ก.10๐ ม. 

ย.182 ม. ลึก
เฉลี่ย 4.00 ม.

ปริมาตร 
51,312 

ลบม. จากบ้าน
สายทอง ถึง
บ้านโคกรักษ ์

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอก
คลอง
อีสาน
เขียว ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

79  โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขามปูอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่  
ก.10๐ ม. 

ย.182 ม. ลึก
เฉลี่ย 4.00 ม.

ปริมาตร 
400,000 

ลบม. จากบ้าน
โคกรักษ์ ไป 

 ต.เมือง
พลับพลา 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วยขาม
ปูอม ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

80  โครงการขุดลอกลํา
ห้วยทะยูง 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ๘๐ 
ไร่ ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม.
ปริมาตร 

400,000 
ลบม. จากบ้าน
โคกซาด ไป 

บ้านกู่ศิลาขันธ์  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วยทะยูง
เขียว ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการขุดลอกลํา
ตะเข้เผือก 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
70  ลึก  3  
ยาว 
400 ม. 
จากบ้านโคก
รักษ์ ถึงบ้านสร
ศักดิ์ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

82 โครงการขุดลอกคลอง
สีสานเขียว 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
25  ลึก  3  

ยาว   
1,000 ม. 

1แห่ง 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ขุดลอกลํา
ห้วย ๑ 
ครั้ง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

83  โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นลําห้วยแถลง
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

1.  เพื่อการเกษตร
ของราษฎรที่อาศัย
อยู่รอบๆลําห้วย ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็น
แหล่งขยายพันธุ์
ปลา นํ้าจืด 
 2.  สามารถให้
ราษฎรในพื้นท่ี และ 
ราษฎรท่ีอยู่
ใกล้เคียงนําไปใช้ใน
ด้านการเพาะปลูก 

ขนาดกว้าง 15  
ม. 

ย. 30 เมตร 
1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  
๑  ครั้ง   

 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
อุปโภคบริโภค ใน
พื้นท่ี  
 ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
รอบๆลําห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84  โครงการขุดลอกสระ
เหวโสกขี้หนู  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว์  และ อื่น ๆ 
 

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว   
300 ม. 

1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ขุดลอกสระ
๑  ครั้ง   

 
 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสัตว์ และ 
อื่น ๆ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างฝายนํ้า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นลําห้วยหินลาด   
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

1.  เพื่อการเกษตร
ของราษฎรที่อาศัย
อยู่รอบๆลําห้วย ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็น
แหล่งขยายพันธุ์
ปลา นํ้าจืด 
 2.  สามารถให้
ราษฎรในพื้นท่ี และ 
ราษฎรท่ีอยู่
ใกล้เคียงนําไปใช้ใน
ด้านการเพาะปลูก 

ขนาดกว้าง 15
ม. 

ย.30 ม. เมตร 
1 แห่ง 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น 
๑  ครั้ง   

 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
อุปโภคบริโภค ใน
พื้นท่ี  
 ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86  โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นลําห้วยไผ่   
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

1.  เพื่อ
การเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่
รอบๆลําห้วย ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็น
แหล่งขยายพันธุ์
ปลา น้ําจืด 
 2.  สามารถให้
ราษฎรในพื้นที่ 
และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงนําไปใช้
ในด้านการ
เพาะปลูก 

ขนาดกว้าง 
10 เมตร 

ย.20 
1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น 
๑  ครั้ง   

 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา 
อุปโภคบรโิภค ใน
พื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูก
ได้อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นคลองอีสาน
เขียว   ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

1.  เพื่อ
การเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่
รอบๆลําห้วย ใช้
ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็น
แหล่งขยายพันธุ์
ปลา น้ําจืด 
 2.  สามารถให้
ราษฎรในพื้นที่ 
และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงนําไปใช้
ในด้านการ
เพาะปลูก 

ขนาดกว้าง 
10 เมตร 
ย.20 ม. 

1 แห่ง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น 
๑  ครั้ง   

 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ํา สําหรับ
การอุปโภคบริโภค 
ในพื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆลําห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ําจดื 
สามารถนําไปใช้ใน
การเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 

88 โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบ  ๓ จดุด้วย
พลังงานไฟฟูา 
- จากลํามาศโคก
ปราสาทไปใสส่ระ
หนองสาย 
-จากบ้านพะไลพัฒนา
ไปบ้านหนองนกเขา 
-จากลํามาศโนนเพ็ด
ไปใส่สระฝายใหม ่

เพื่อส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

จัดตั้งสถานสีูบ
น้ํา  3 แห่ง 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 มีการ
ก่อสร้าง
สถานีสูบ
น้ําเพิ่มขึ้น 
๓ แห่ง 

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ บานพบั 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน ๑ หลัง) 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ สํานักปลัด 

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ 
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 1 หลัง) 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ สํานักปลัด 

 

 

แบบ  ผ.๐3 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ บานพบั 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน ๑ หลัง) 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ กอง
การศึกษา 

4 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ 
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 1 หลัง) 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ บานพบั 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน ๑ หลัง) 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ กอง
การศึกษา 

6 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ 
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 1 หลัง) 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

7 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะรับประทานอาหาร ศพด. 
 (ปี ๖๑ : จํานวน ๑0 หลัง) (ปี ๖๒ : 
จํานวน ๑0 หลัง) (ปี ๖๓ : จํานวน ๑0 
หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 10 หลัง) 

25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ 25,๐๐๐ กอง
การศึกษา 

8 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะรับประทานอาหาร ศพด. 
 (ปี ๖๑ : จํานวน 20 ตัว)  (ปี ๖๒ : 
จํานวน 20 ตัว)  (ปี ๖๓ : จํานวน 20 ตัว) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 20 ตัว) 

20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ 20,๐๐๐ กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กเก็บแฟูมเอกสาร ๒ บานพับ   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  ตวัตูผ้ลติจากวัสดุเหล็กแผน่รีดเยน็  
๒)  มี  ๒ บานพบั 
๓) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน ๑ หลัง) 

๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ กองช่าง 

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก   
โดยมีรายละเอียดดังนี้    
๑) ตัวตู้ผลิตจากวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น  
๒) บานเลื่อนกระจกสามารถเลื่อนไปมาได้  
๓) ในตู้มีแผ่นชั้น ๒ แผ่น สามารถปรับ
ระดับได้ตามต้องการ 
4) ได้รับมาตรฐาน มอก. 
(ปี ๖๑ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๓ : จํานวน ๑ หลัง) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 1 หลัง) 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

โต๊ะขาวอเนกประสงค์  
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
๑) หน้าโต๊ะผิวเคลือบโพเมก้า 
๒) หน้าโต๊ะทําจากไม้อัด 
๓) ปิดขอบหน้าโต๊ะด้วยแผ่นความร้อน 
หนา ๑ มม. 
๔) มีเหล็กคาดรับนํ้าหนักหน้าโต๊ะ 
๕) ขาโตธะชุบโครเมี่ยม 
๖) ขาโต๊ะพับได้และมีปุุมปรับระดับ 
๗) ขนาด X 60  X  120 เซนติเมตร  
   (กว้าง X ยาว X สูง) 
(ปี ๖๒ : จํานวน 15 ตัว) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 15 ตัว) 

- 33,๐๐๐ - 33,000 33,000 สํานักปลัด 
 
 

 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

เต้นผ้าใบ  จํานวน 4 เต้น์  
(ปี ๖1 : จํานวน 2 เต้นท ) 
(ปี ๖๔ : จํานวน 2 เต้นท์ ) 
(ปี ๖5 : จํานวน 2 เต้นท์ ) 

50,000  - 50,000 50,000 สํานักปลัด 
 
 

 
13 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

โชว์ฟา ๕ ท่ีน่ัง จํานวน ๒ ชุด เป็นเงิน    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑)  เป็นโชว์ฟา ๕ ท่ีน่ัง   

๑๖,๐๐๐ - - 16000 16000 สํานักปลัด 
 

 
14 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
เครื่องคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน 
(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘.๕ น้ิว)  จํานวน ๒ 
เครื่อง    
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  

๓๒,๐๐๐ - - - - สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 
(๓๐ หน้า/นาที)   
โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน   
- ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร   

 ๗,๙๐๐ - - - สํานักปลัด 

16 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ   
 

ครุภัณฑ์ไฟฟูาและวิทยุ 
- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุม
กล้องคงท่ี สําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร 
(Outdoor Fixed Network Camera) 
โดยมีคุณลักษณะ 
ตามประกาศเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(ปี ๖๑ จํานวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๒ จํานวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๓ จํานวน ๔ ตัว) 
(ปี ๖๔ จํานวน ๔ ตัว 
 

 ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง  
 

ชุดดบัเพลิง จ านวน  ๕ ชุด     
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
๑) เป็นชุดดับเพลิง 
๒) ชุดดับเพลิงแบ่งออกเป็น ชั้นนอก ชั้นกัน
นํ้าระบายอากาศและฉนวนกันความร้อน 
ซับในสามารถถอดออกจากกันได้  
ประกอบด้วยตัวเสื้อ และกางเกง ติดแถบ
สะท้อนแสง มีกระเปุาด้านหน้าท่ีตัวเสื้อ 
๓) มีถึงมือกันความร้อน  
๔) มีหมวกที่มีกระจกหน้า  มาพร้อมผ้า
คลุมต้นคอด้านหลัง 
๕) มีรองเท้าท่ีมีลักษณะดังน้ี 
   -  ผิวนอกเป็นยางสังเคราะห์  
   -  แผ่นฉนวนกันความร้อน   
   - พื้นเสริมเหล็กท้ังแผ่น  
   - พื้นส้นชนิดกันล่ืน  
   - มีหูจับ 
   - แผ่นยางกันกระแทก     
๖) มีผ้าคลุมศีรษะตลอดถึงส่วนคอ ผ้าคลุม
ศีรษะหนาสองชั้น เย็บติดเป็นชั้นเดียว 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - 100,000 สํานักปลัด 

18 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ าฝนเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนในการขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภค-บริโภค จ านวน ๕ ถัง   
โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
- เป็นถังไฟบอร์กลาดขนาดบรรจุ ๒,๐๐๐ 
ลิตร  
 
 

๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๐๐,๐๐๐ ส านักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 แผนงานสาธาณสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
 

เครื่องออกกําลังกายฟิตเน็ต ดังน้ี 
๑. ลู่ว่ิงไฟฟูา จํานวน ๑ ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
- ความเร็ว ๑–๑๘ km/h ความชัน ๐.๑๕ 
ระดับ หน้าจอ LCD ๓๖ Program ๓ ผู้เล่น 
๑ Manual โปรมแกรมวัดปริมารไขมัน 
(Body fat)  
๒. จักรยานบริหาร จํานวน ๑ ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
- หน้าจอ LCD แสดงความเร็ว เวลา 
ระยะทาง ระยะทางรวม แคลอรี วัดชัพจร 
ปรับความหนืด ๑-๘ ระดับ  
๓. จักรยานแบบน่ังปั่น จํานวน ๑ ตัว โดยมี
คุณลักษณะดังน้ี 
- หน้าจอ LCD แสดงความเร็ว เวลา 
ระยะทาง ระยะทางรวม แคลอรี วัดชัพจร
โปรมแกรมวัดปริมารไขมัน (Body fat) 
ปรับความหนืด ๑ - ๘ ระดับ  
๔. ชุดฝึกกล้ามเนื้อ เครื่องบริหารร่างกาย  
จํานวน ๑ ตัว  โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
- ปรับแผ่นนํ้าหนักไดถ้ึง ๕๐ Kg หรือ ๑๑๐ 
ปอนด์ ๑  แห่ง  

170,000 - ๑๗๐,๐๐๐ - 170,000 สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 แผนงานสาธาณ
สุข  
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  
๒ เครื่องตามมาตรฐานครุภณัฑ์ โดยมีโดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.ปรมิาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อช่ัวโมง 
2.  ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า  ๖  ลิตร 
3.  กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  ๒๕  แรงม้า  

1๑๘,๐๐๐ 
(อบต.) 

1๑๘,๐๐๐ 
(อบต.) 

1๑๘,000 
(อบต.) 

1๑๘,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 

21 แผนงาน
การเกษตร 

ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ดังนี้  จํานวน ๑ 
เครื่อง  ตามมาตรฐานครุภณัฑ์ครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องยนต์ดเีซล 
1) สูบน้ําได้ ๑,๗๕๐  ลติรต่อนาที 
(๑)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง่  ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 
(๒)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  ๔ นิว้ ( ๑๐๐  มลิลเิมตร ) 
(๓) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
(๔)ส่งน้ําสูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร  หรือประมาณ 
๔๕ ฟุต 
(๕)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ําและของ
เครื่องยนต์ต้องมีครบชุด  พร้อมท่ีจะใช้งานได ้

45,๐๐๐ 
(อบต.) 

45,๐๐๐ 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ดังนี้  จํานวน 
๒ เครื่อง  ตามมาตรฐานครภุัณฑค์รุภณัฑ ์
มอเตอรไ์ฟฟูา  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) สูบน้ําได้ 450  ลิตรต่อนาที 
(๑)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง่ ใช้ มอเตอร์
ไฟฟูา 
(๒)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  2 นิว้ ( 5๐  
มิลลเิมตร ) 
(๓) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
(๔)ส่งน้ําสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร  หรือประมาณ 
30 ฟุต 
(๕)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ําและของ
มอเตอรไ์ฟฟูาต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งานได ้

22,๐๐๐ 
(อบต.) 

22,๐๐๐ 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 

23 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ดังนี้  จํานวน 
1 เครื่อง  ตามมาตรฐานครภุัณฑค์รุภณัฑ ์
มอเตอรไ์ฟฟูา  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) สูบน้ําได้ 1,130  ลติรต่อนาที 
(๑)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง่  ใช้มอเตอร์
ไฟฟูา 
(๒)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  3 นิว้ ( 75  
มิลลเิมตร ) 
(๓) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 
(๔)ส่งน้ําสูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร  หรือ
ประมาณ 45 ฟุต 
(๕)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ําและของ
มอเตอรไ์ฟฟูาต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งานได ้

16,๐๐๐ 
(อบต.) 

16,๐๐๐ 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า  จํานวน ๒ เครื่องตาม
แบบมาตรฐานครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

1.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  

แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  

ซีซ ี
4. พร้อมใบมีด 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

25 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า  จํานวน ๒ เครื่องตาม
แบบมาตรฐานครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 

5.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
6. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  

แรงม้า 
7. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  

ซีซ ี
8. พร้อมใบมีด 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า  จํานวน 1 
เครื่องตามแบบมาตรฐานครภุัณฑ ์ โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 
1. เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  5  แรงม้า 
3.เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ  ประมาณ  26  
นิ้ว 
4.  รัศมตีัดหญ้าได้กว้างไม่น้อยกว่า  20  
นิ้ว 
5. ความจุถังนํ้ามันเครื่องยนต์  ไมน่้อย
กว่า  1.50  ลิตร  

12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
สํานักงาน

ปลัด 

27 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล)  
จํานวน  ๑ คัน ตามมาตรฐานครุภณัฑ์  
ขนาด ๑ ตัน ปรมิาตรกระบอกสูบไม่ต่ํา
กว่า  2,400  ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต์
สูงสุด ไม่น้อยกว่า  110  กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิล้แคบ   โดยมี
คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
- เป็นกระบะสําเร็จรูป 
-  ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแคป ๔ 
ประต ู
-  เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
-  ราคารวมภาษสีรรพสามิต 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

กองคลัง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

เพื่อจัดหารถจักรยานยนต์  จํานวน ๑ คัน  ตาม
มาตรฐานครุภณัฑ์  ขนาด 110 ซซีี แบบเกียร์
ธรรมดา  คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
1. ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอก
สูบขั้นต่ํา 
-  กรณีขนาดต่ํากว่า  ซีซี  ท่ีกําหนดไมเ่กิน 5 ซี
ซี หรือขนาดเกินกว่า 5 ซีซี ที่กําหนดไมเ่กิน 5 
ซีซี เป็นรถจักรยานยนตต์ามขนาดซีซีที่กําหนด
ไว ้
-  ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจด
ทะเบียน 
-  การซื้อรถจักรยานยนต์  ให้มีคณุลักษณะตาม
มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

29 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

โครงการจดัซื้อถังน้ํา   แบบไฟเบอร์กลาส เพื่อ
เก็บกักนํ้าสํารองไว้ใช้สําหรับอุปโภค  บริโภค  
อบต. และเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการขาด
แคลนน้ําใน จํานวน ๕ ถัง   
โดยมีคณุลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
-ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดท่ีจุน้าํได้ไม่น้อยกว่า 
-  คุณสมบตัิตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม 
-  ราคาไมร่วมขาตั้ง และ ไมร่วมคา่ติดตั้ง  

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดซื้อโตะ๊หมู่บูชา  จํานวน ๑ ชุด โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
ทําด้วยไมส้ัก  ความกว้างของโต๊ะหมู่ ขนาด ๙ 
นิ้ว มีฐานรองโต๊ะหมู่  มีโตะ๊แท่นบูชา ๙ ช้ิน  

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

31 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงาน
แบบตั้งโต๊ะ  จํานวน  ๒ เครื่อง  โดยมีคณุ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 
แกนหลั ก (2 core) มี ความเร็วสญัญาณ
นาฬิกาพื้นฐาน 
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หน
วย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
- มี หนวยจัดเก็บขอมู ล (Hard Disk) ชนิด 
SATA หรือ ดีกวา ขนาดความจุ ไมน้อยกวา 1 
TB หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 100 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มี ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T 
หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast 
Ratio ไมน อยกวา 600 : 1 และมี ขนาดไมน
อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดํา  จํานวน  ๔ 
เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขปดงันี้ 
- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเปน็ Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 
เดียวกัน - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 128 MB - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi - มีความเรว็ในการพิมพ์
ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) - 
สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได ้- มีความ
ละเอียดในการสแกนสูงสดุ ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi - มีถาดปูอนเอกสาร
อัตโนมัติ(Auto Document Feed) - สามารถ
ถ่ายส าเนาเอกสารได ้- สามารถท าส าเนาได้
สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา - สามารถย่อและ
ขยายได2้5 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์- สามารถใช้ได้
กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาด
ใส่กระดาษไดไ้ม่น้อยกว่า 250 แผ่น 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิด
เลเซอร์หรือชนิด LED สี  จํานวน  ๑ เครื่อง - 
เป็นอุปกรณ์ที่มคีวามสามารถเป็น Printer, 
Copier, Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 
เดียวกัน - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 192 MB - มีช่องเชื่อมต่อ 
(Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100 Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อย
กว่า 600x600 dpi - มีความเรว็ในการพิมพ์
ร่างขาวด าไม่น้อยกว่า 20 หน้าตอ่นาที(ppm) - 
มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า 20 หน้า
ต่อนาที (ppm) 
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า 
และ สี) ได ้- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด 
ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi - มีถาดปูอน
เอกสารอัตโนมตัิ(Auto Document Feed) - 
สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั้งสแีละขาวด า - 
สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส 
าเนา - สามารถย่อและขยายได2้5 ถึง 400 
เปอร์เซ็นต ์- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, 
Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไดไ้ม่
น้อยกว่า 250 แผ่น 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์  สําหรับงานสํานักงานแบบ
ตั้งโต๊ะ  จํานวน  ๒ เครื่อง  โดยมคีุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี ้
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 
แกนหลั ก (2 core) มี ความเร็วสญัญาณนาฬิกา
พื้นฐาน 
ไมนอยกวา 3.0 GHz หรือดีกวา  จํานวน 1 หน
วย 
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB   
- มี หนวยจัดเก็บขอมู ล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือ ดีกวา ขนาดความจุ ไมน้อยกวา 1 TB หรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไมนอยกวา 
100 GB จํานวน 1 หนวย 
- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
- มี ชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 
- มีแปนพิมพและเมาส 
- มี จอภาพแบบ LCD หรือดีกวา มี Contrast 
Ratio ไมน อยกวา 600 : 1 และมี ขนาดไมน
อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 แผนงานการศึกษา คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โครงการจัดซ้ือถังน้ํา   แบบไฟเบอร์กลาส เพื่อเก็บกัก
นํ้าสํารองไว้ใช้สําหรับอุปโภค  บริโภค  อบต. และเพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนในการขาดแคลนนํ้าใน จํานวน ๕ 
ถัง   
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังน้ี 
-ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดท่ีจุนํ้าได้ไม่น้อยกว่า 
-  คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
-  ราคาไม่รวมขาต้ัง และ ไม่รวมค่าติดต้ัง  

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 

36 แผนงานการศึกษา คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

โครงการจัดซ้ือโทรทัศน์  แอล  อี  ดี ( LED  TV )   ตั้ง
ไว้  8,๐๐๐  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือโทรทัศน์  
แอล  อี  ดี ( LED  TV )  จํานวน  2  เครื่อง  ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะสังเขป  ดังน้ี 
-  ระดับความละเอียดจอภาพ (Resolution )  ๑๓๖๖ 
x ๗๖๘  พิกเซล   
 -  ขนาดท่ีกําหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ํา  ขนาด  
๓๒  น้ิว  
 -  แสดงภาพด้วยหลอดภาพ  แบบ  LED  Backlight 
 -  ช่องต่อ  HDMI  ไม่น้อยกว่า  ๒  ช่องสัญญาณ  
เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณและเสียง 
 -  ช่องต่อ USB  ไม่น้อยกว่า  ๑  ช่องสัญญาณ  
รองรับไฟล์  ภาพ  เพลง และ ภาพยนตร์ 
 -  ช่องการเชื่อมต่อแบบ AV }DVD  Component 
 -  มีช่องต่อ  Digital  tuner  (DVB – T๒ ) 
 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดหาตู้เย็นไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  
๒ ตู้  ขนาด  ๕  คิวบิกฟุต  ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ
สังเขป  ดังนี ้
1.ขนาดที่กําหนดเป็นความจุภายในข้ันต่ํา 
2. ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  ๕  คิวบิกฟุตเป็นรุ่นที่
ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ ๕ ของการไฟฟูา
ฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
3. การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูาด้วยนอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 

38 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ 
เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน  

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  สําหรับงาน
ประมวลผล  จํานวน  ๑ เครื่อง  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกน
หลัก (2 core) จ านวน 1 หน่วย โดยมี คุณลักษณะ
อย่างใดอย่างหน่ึง หรือดีกว่า ดังน้ี 1) ในกรณีท่ีมี
หน่วยความจ า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อย
กว่า 2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้าน 
กราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 
แกน หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ Cache 
Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมี ความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมี
เทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง - มีหน่วยความจ 
าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อย
กว่า 8 GB - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) 
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วยหรือ 
ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 
120 GB จ านวน 1 หน่วย - มีจอภาพท่ีรองรับความ
ละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมี
ขนาดไม่น้อยกว่า 12 น้ิว - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ 
านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-
T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้
งาน Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth ได้
เป็นอย่างน้อย 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

กองช่าง  
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

จัดหาโต๊ะทํางานไว้ประจําห้องปฏบิัติงานของ
กิจการสภา  อบต.หลุ่งตะเคยีน  จํานวน  ๕ โต๊ะ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

41 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

จัดหาเก้าอี้ทํางานไว้ประจาํห้องปฏิบัติงานของ
กิจการสภา  อบต.หลุ่งตะเคยีน  จํานวน  10 โตะ๊ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

42 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสบู 
ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 

868,000 868,000 868,000 868,000 868,000 กองคลัง 

43 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด ๑ ตัน  ปริมาตรกระบอกสบู 
ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ 

868,000 868,000 868,000 868,000 868,000 สํานักปลดั 

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถจักยานยนต์ 
1.จัดซื้อรถจักยานยน  ขนาด  ๑๑๐  ซีซ๊  แบบ
เกียร์ธรรมดา  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตร
กระบอกสูบขั้นต่ํา ๑ เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป 
2. กรณีขนาดต่ํากว่า  ซีซี  ที่กําหนดไม่เกิน  ๕  ซี
ซี  หรือขนาดเกินกว่า  ซีซี  ท่ีกําหนดไม่เกิน  ๕  ซี
ซี  เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด  ซีซี  ที่กําหนดไว้   
3. ราคาที่กํ าหนดไม่ รวมอุปกรณ์และค่าจด
ทะเบียน 
4.การจัดฅซื้อรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 สํานักปลดั 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

จัดหารถจักยานยนต์ 
1.จัดซื้อรถจักยานยน  ขนาด  ๑๑๐  ซีซ๊  แบบเกียร์
ธรรมดา  ขนาดที่กําหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอก
สูบขั้นต่ํา ๑ เครื่อง  คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
2. กรณีขนาดต่ํากว่า  ซีซี  ที่กําหนดไม่เกิน  ๕  ซีซี  
หรือขนาดเกินกว่า  ซีซี  ที่กําหนดไม่เกิน  ๕  ซีซี  
เป็นจักรยานยนต์ตามขนาด  ซีซี  ที่กําหนดไว้   
3. ราคาที่กําหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
4.การจัดฅซื้อรถจักรยานยนต์  ให้มีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

38,000 38,000 38,000 38,000 38,000 กองช่าง 

46 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุกขยะ 
ขนาด 6 ตันขนาด 6 ตัน 6 ลอ้ ปริมาตรกระบอก 
สบูไมต่่ํากว่า 6,000 ซีซีหรือกําลงัเครื่องยนต ์
สูงสุดไม่ต่าํกว่า 170 กิโลวัตต ์
2) แบบอัดท้าย  
(1) ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 
10 ลกูบาศกเ์มตร และสามารถรบัน้ําหนักมูลฝอยได้
ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรมั  
(2) ตัวถงัทําด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  
พื้น หนา ไม่น้อยกว่า 4.50 มิลลิเมตร 
 (3) น้ําหนักของรถรวมน้ําหนักบรรทุก ไม่ต่ํากว่า 
12,000 กิโลกรมั 
 (4) ชุดอัดท้ายทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก  
สามารถผลิต แรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500ปอนด์
ต่อตารางนิว้ 
(5) มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสเีหลอืง 1 ดวง 

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน โต๊ะทํางานพนักงานส่วนตําบล   
1.  โต๊ะเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร   
ยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า 75 
เซนติเมตร 
2.  มีกล่อง 2 ลิ้นชักด้านขวามือ ลิ้นชักบนและล่างมี
กุญแจล็อค  
3.  แผ่นบนโต๊ะทําด้วยวัสดุ Particle Board ความหนาไม่
น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine Resin 
Film ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร
เพื่อปูองกันการกระแทก 
4.  แผ่นข้างโต๊ะทําด้วยวัสดุ Particle Board ความหนา
ไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย PVC ด้านล่างมี
พลาสติกรองขา 
5.  แผ่นหน้าลิ้นชักทําด้วยวัสดุ Particle Board ความ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย FOIL ปิดขอบ
ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร เพื่อปูองกัน
การกระแทก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กอง
การศึกษา 

48 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน เก้าอี้สําหรับพนักงานส่วนตําบล 
-  เป็นเก้าอี้แบบมีโช้ค 
-  ขาเหล็ก มีล้อเลื่อน 
-  หนังพีวีซี 
-  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 64 เซนติเมตร  ลึกไม่น้อยกว่า 
55 เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า  100 เซนติเมตร 

10,500 10,500 10,500 10,500 10,500 กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

เครื่องพิมพ์ซึ่งสามารถพิมพ์กระดาษขนาดไม่เล็กกว่าA
๓ 
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 
1,200x1,200 dpi 
-สามารถใช้กับกระดาษ A3 
,A4,Letter,Legal,Custom   

- 
 
 
 
 

๗,๑00 
 

7,๑00 
 
 
 
 
 

7,๑00 
 
 
 
 
 

7}100 กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

แบบหล่อคอนกรีต(Molds)  ทดสอบคอนกรีต ๒ ชุด 
-มีรูปทรงลูกบาศก์ขนาด ๑๕x๑๕x๑๕ ซม. 
-ทําด้วยเหล็กหล่อ ด้านในใสเรียบ 
 

- 
 
 
 
 

7,000 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 กองช่าง 

51 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

ชุดทดสอบความหนาแน่นในสนาม Field Density 
รายละเอียดทั่วไป 

-เป็นเครื่องมือสําหรับใช้ทดสอบหาค่าความหนาแน่น
ในสนาม(In-place-Density)ของวัสดุที่มีขนาดเมด็ผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 น้ิว โดยใช้ทรายแทนท่ี สามารถ
ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM D-1556,AASHTO T-191 

- 
 
 
 
 

12,000 
 

12,000 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

12,000 กองช่าง 

52 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 
 
 

เครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง 
-ปริมาณน้าํ 400 ลิตร/ช่ัวโมง 
-ขนาดมอเตอร์ 1,800 วัตต ์
-แรงดันไฟฟูา220v-50 Hz 
 

- 
 
 
 
 

๗,000 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 
 

บันไดอลมูิเนียม - 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 กองช่าง 

54 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

คีมย้ําก้อนตะกั่ว 
-ใช้กับตะกั่วขนาด 8-10 มิลลิเมตร 

- 
 
 
 
 

2,000 
 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 กองช่าง 

55 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

เครื่องเชื่อมพีวีซ ี
-กระแสไฟฟูา 220 โวลล์ ความถี่ 50 Hz 
-ปรับอุณหภมูิได้ระหว่าง 0-400 องศา 
 

- 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 กองช่าง 

56 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          (Smart 
Card Reader)  
-สามารถอ่านและเขยีนข้อมูลในบตัรแบบ
อเนกประสงค์ 
-มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า4.8MHz 
-สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อแบบ USB ได้  

- 
 
 
 
 

700 
 

700 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 

700 กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง พร้อม
ลําโพง และ อุปกรณ์อ่ืน ๆ   ไว้ประจําห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  ( สํานักงานปลัด ) 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สํานักงาน
ปลัด 

58  
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) 
แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ 
จํานวน   1  คัน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานและใช้ในการบรกิารประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย/และในเวลาปกต ิ

 
- 

 
- 

 
652,000.- 

 
- 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 

59  
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) 
แบบดับเบิล้แค๊บ 
(4 ประตู)    1 
คัน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานและใช้ในการบรกิารประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย/และในเวลาปกต ิ

 
- 

 
- 

 
- 

 
729,000. 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 

60  
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

  
ครุภณัฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวฉีดน้ําดับเพลิง
แบบด้ามจับ 
จํานวน  2  หัว 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/ปอูงกันระงับอัคคีภัย
ทุกรูปแบบ 

 
- 

 
- 

 
70,000.- 

 
- 

 
- 

สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 

61  
รักษาความสงบ
ภายใน 

  
ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําหอย
โข่ง 
ชนิดเครื่องยนต์
เบนซิน    

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/ปอูงกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
- 

 
- 

 
9500 

 
9,500.- 

 
- 

สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62  
รักษาความสงบ
ภายใน 

 
ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 
  

จัดซื้อเครื่องรบั – ส่งวิทยุ
สื่อสาร ระบบ VHF/FM  
ขนาด ๕ วัตต์  จํานวน  
6 เครื่อง     

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/แจง้ข่าว 
แจ้งเตือน  ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกรูปแบบ 

 
- 

 
- 

 
72,000.- 

 
- 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 
(ปภ.) 

63 รักษาความสบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ จัดซื้อเครื่องแบบสมาชิก 
อปพร.  

เพื่อจัดหาเครื่องแบบ  อปพร. ท่ีพร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
- 

 
- 

60,000 - - สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 

64 สาธารณสุข 
 

 
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)  จํานวน  1  คัน 

 
เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)  

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 
(สธ.) 

 
65 งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          
(Smart Card Reader)  จํานวน  2 
เครื่อง 

- 
 
 
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 สํานักงาน
ปลัด 

66 งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          
(Smart Card Reader)  จํานวน  2 
เครื่อง 

- 
 
 
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 กองคลัง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 งานเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์- 
คอมพิวเตอร์ 

1.โปรแกรมระบบน้ําประปา  ชําระ
เงิน*รายงาน-โปรแกรมจดหน่วย
สามรถแก้ไข  เพ่ิมเติมได้ ภายใน 1 
ปี 1 ชุด 
2.เครื่องพิมพ์  3 นิ้ว 
ออกใบแจ้งหนี้ จํานวน 2 ชุด 
3.เครื่องจดหน่วย 6.5 
แสกนบาร์โค้ด จํานวน 2 ชุด 
4.กระดาษความร้อน 
3 นิ้ว จํานวน 100 ม้วน 
5.(Port USB)ปริ้นใบเสร็จจํานวน 2
เครื่อง 
6.ลิ้นชักเงินสดจํานวน 2 เครือ่ง 
7.เครื่องแสกนบาร์โค้ดจํานวน 2 
เครื่อง 
8.โน๊ตบุ๊คจํานวน 1 ชุด 
9.ค่าเช่าบริการพื้นที่ 
จํานวน 1 ป ี

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

140,000 
 
 
 

52,000 
 

72,000 
 

4,500 
 

22,000 
 

7,120 
7,780 

 
20,000 
10,000 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    1. ยกเลิกแบบ ผ.01 – ผ.08  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่  มท 0810.3 / ว 5797  ลงวันที่  10 ตุลาคม 2559 และ กําหนดให้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561  -2565 ) ประกอบด้วย แบบ ผ. 01 – แบบ ผ.03 
               2.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนําข้อมูลเดิมที่อยู่ใน ผ.08  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.256๑ – 2564 )  นํามาลงในแบบ ผ.03 หรือ นําครุภัณฑ์
เฉพาะที่อยู่ในโครงการพัฒฯที่ดําเนินการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  เพ่ือประชาชนได้ใช้/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สําหรับโครงการรายจ่ายแผนงานที่เป็นรายจ่ายประจํา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2541  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่  2 และ 3 ) พ.ศ.2543  ไม่ต้องนํามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 


