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ส่วนที่ 1 
  บทน ำ 

     ---------------------- 
1.1  ลักษณะของแผนสำมปี 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การ
ก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนว
ทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง
โครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ
ยุทธศาสตร์และองค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  (1)  แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  (3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ก าหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้ง
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนสามปี 
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการ
พัฒนา  ปัญหาความต้องการและข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  4   ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีและประกาศใช้  ส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้วผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป 

1.4  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 



 2  

ส่วนที่ 2 
สภำพทั่วไป และ ข้อมลูพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

1.  ลักษณะทั่วไปและประวัติควำมเป็นมำของพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

   ประวัติควำมเป็นมำ 
  “หลุ่งตะเคียน”  เป็นชื่อของชุมชนหลักแห่งหนึ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 
2493 -2500  โดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพ และอพยพมาจากอ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งใน
ห้วงเวลานั้นมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลักที่ส าคัญได้แก่  บริเวณบ้านไผ่นกเขา  บ้านตะแกรง  บ้านหลุ่งตะเคียน  
และบ้านหนองสาย  เมื่อปี  พ.ศ.2513   ได้มีราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 87  ตอนที่  92   6  ตุลาคม  2513  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องต้ังและเปลี่ยนแปลงเขตต าบลในท้องที่อ าเภอประทาย  อ าเภอสีคิ้ว  อ าเภอชุม
พวง  อ าเภอโนนสูง  อ าเภอห้วยแถลง และ กิ่งอ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศ  ณ  วันที่  
17  กันยายน  2513   เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ได้ด าเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตต าบล
ภายในท้องที่  โดยอาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  2457  มาตรา  
6 และ มาตรา  29       

โดยตั้งต าบลหลุ่งตะเคียน  ในท้องที่อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีเขตการ
ปกครอง  รวม  10  หมู่บ้าน  คือ  

หมู่ที่  1  โอนจากหมู่ที่  1  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  2  โอนจากหมู่ที่  2  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  3  โอนจากหมู่ที่  3  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  4  โอนจากหมู่ที่  9  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  5  โอนจากหมู่ที่  8  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  6  โอนจากหมู่ที่  15  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  7  โอนจากหมู่ที่  14  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  8  โอนจากหมู่ที่  18  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  9  โอนจากหมู่ที่  19  ต าบลเมืองพลับพลา 
หมู่ที่  10  โอนจากหมู่ที่  20  ต าบลเมืองพลับพลา 
 

ปัจจุบัน  พ.ศ.  255๘  แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภา 
ต าบลหลุ่งตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน เมื่อปี พ.ศ. 2537  
 

1.1  ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน    เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอห้วยแถลง   

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอห้วยแถลง   ประมาณ 22 กิโลเมตร     ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับ
ต าบลและอ าเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตต าบลโบสถ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือสันเนิน
โกรกกระดองเต่าด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  ไปตามล าห้วยลึก  ไปจดล ามาศด้านทิศเหนือบ้านหลุ่งตะเคียน  
ระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต 

        ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตต าบลงิ้วและต าบลเมืองพลับพลา  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสีมา  โดยถือกึ่งกลางล าห้วยแถลงไปบรรจบล ามาศด้านใต้บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  10  ต าบลหลุ่งตะเคียน  
ถึงด้านทิศใต้บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  แล้วแยกตามทางหลวงชนบทไปด้านทิศเหนือบ้านท่าลี่  หมู่ที่  4  ไปร่วม



 3  

หนองตะครอง  ผ่านท าเลเลี้ยงสัตว์บ้าน  หมู่ที่  6  ต าบลเมืองพลับพลา  ตรงไปเหวแดง แล้วตามร่องน้ าผ่านนา
นายจันทร์  หมื่นประโยชน์  นางสมบูรณ์  แสงแพง  ไปร่วมปลายล าห้วยทะยุงด้านทิศใต้  บ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  
ต าบลหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร เป็นแนวแบ่งเขต    

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตต าบลสาหร่าย  อ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือ
กึ่งกลางล าห้วยลึกไหลไปบรรจบตามล ามาศไปถึงท่ารอ  ตรงล าห้วยแถลงไหลไปบรรจบล ามาศอันเป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างอ าเภอห้วยแถลง และ อ าเภอชุมพวง  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต   

       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตต าบลหลุ่งประดู่  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือ
โคกหนองหญ้าขาวด้านทิศตะวันตกบ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ไปตามสันโคกหนองหญ้าขาวอันเป็นแนวแบ่งเขต
ระหว่างอ าเภอห้วยแถลงและอ าเภอพิมาย  ไปร่วมล าห้วยลึกด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  11  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เป็นแนวเขต  

1.2  เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ พ้ืนที่ 

บางแห่งยังอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ แยกพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

  1.2.1  ที่ตั้งหมูบ่้าน จ านวนพื้นที่ 1,533 ไร่                        

           1.2.2   สถานที่ราชการ จ านวนพื้นที่    262 ไร่ 

 1.2.3   พ้ืนที่แหล่งน้ า จ านวนพื้นที่ 1,549 ไร่ 

 1.2.4   พ้ืนที่ป่าไม้ จ านวนพื้นที่ 3,308 ไร่ 

 1.2.5   ข้าวนาปี จ านวนพื้นที่     18,242 ไร่ 

 1.2.6  อ้อยโรงงาน จ านวนพื้นที่     16,875 ไร่ 

 1.2.7   ไม้ผล / ไม้ยืนต้น จ านวนพื้นที่ 1,859 ไร่ 

 1.2.8   ไร่นาสวนผสม จ านวนพื้นที่    150 ไร่ 

 1.2.9   อ่ืน ๆ   จ านวนพื้นที่ 8,722 ไร่ 

 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีความสูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 150 - 180 เมตร จากระดับน้ าทะเล  ซึ่งน้ าจะไหลจากทางด้านตะวันตกของต าบล คือ 
ช่วงบ้านสระมะค่า ไหลผ่านบ้านสายทอง บ้านหนองสาย บ้านหลุ่งตะเคียน ไหลลงสู่ล ามาศตามล าดับ สภาพดิน
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย แร่ธาตุในดินต่ า พืชหลักท่ีปลูกได้แก่ข้าว อ้อย งา มันส าปะหลัง ฯลฯ  มีล าน้ าหลัก 
3 สาย  ได้แก่  ล าห้วยมาศ  ล าห้วยแถลง  ล าห้วยตะเคียน  ล าหว้ยหินลาด  ล าห้วยไผ่  ล าห้วยตาด่อน และ ล า
ห้วยทะยุง 
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1.4  จ ำนวนหมู่บ้ำน  
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนที

ประมาณ  52,500  ไร่ หรือ 84  ตารางกิโลเมตร  เป็นต าบลข้อนค่างใหญ่  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  15  
หมู่บ้าน   ดังนี้ 

 หมู่ที่ ๑  บ้านหลุ่งตะเคียน นายบุญรอด  อุ่นทรัพย์ ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๒,6๐๑  ไร่ 
หมู่ที่ ๒ บ้านตะแกรง  นายกลยุทธ์  ง่วนสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๓,7๙๒  ไร่ 
หมู่ที่ ๓ บ้านไผ่นกเขา  นายสุรชาติ  เทียมทะนงค์ ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๒,4๕๖  ไร่   
หมู่ที่ ๔ บ้านสรศักดิ์  นายน าพล  เนื้อนา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,2๘๓  ไร่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสระมะค่า  นายทองสุข  รัตธิจันทา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,9๐๖  ไร่ 
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสาย  นายสุดที  ปักกะตา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,5๓๕  ไร่ 
หมู่ที่ ๗ บ้านตาด่อน  นายวิชัย  จ าปาวะดี ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,2๒๓  ไร่ 
หมู่ที่ ๘ บ้านกระทุ่มแท่น  นายประเสริฐ  กลืนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,3๒๐  ไร่ 
หมู่ที่ ๙ บ้านโคกซาด  นายสมควร  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๓,9๒๐  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนเพ็ด  นายนิตย์  เจ็กพิมาย ก านันต าบล  พื้นที่  ๒,3๔๑ ไร่ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านโคกรักษ์  นายมีชัย  นันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๖,๒๘๕  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๒  บ้านสายทอง  นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๓,๑๔๗  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๓  บ้านพะไลพัฒนา นายศิริศักดิ์  สุขสุด ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  903  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๔  บ้านตะเคียนทอง นายละมุน  บังพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๒,51๑  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๕  บ้านหนองนกเขา นายสุชาติ  สร้างนา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๒,27๗  ไร่ 
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ประชำกร 

จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ณ เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗  ของต าบลหลุ่งตะเคียน  มีจ านวนทั้งสิ้น            
๙,๒๓๘   คน  จ าแนกเป็นชาย      ๔,๗๒๕     คน  หญิง     ๔,๕๑๓     คน    และ มีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น       
๒,๑๙๔    ครัวเรือน  

ชื่อหมู่บ้ำน ชำย หญิง รวม จ ำนวนครัวเรือน 
บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  ๑ 477 457 934 213 
บ้านตะแกรง  หมู่ที่  ๒ 373 367 740 156 
บ้านไผ่นกเขา  หมู่ที่  ๓ 320 291 611 181 
บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  ๔ 176 143 319 75 
บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  ๕ 457 425 882 218 
บ้านหนองสาย  หมู่ที่  ๖ 457 403 860 203 
บ้านตาด่อน  หมู่ที่  ๗ 227 235 462 118 
บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  ๘ 294 256 550 151 
บ้านโคกซาด  หมู่ที่  ๙ 158 152 310 70 
บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่ ๑๐ 192 190 382 99 
บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  ๑๑ 177 187 364 92 
บ้านสายทอง  หมู่ที่ ๑๒ 534 515 1049 212 
บ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่ ๑๓ 129 127 256 53 
บ้านตะเคียนทอง  หมู่ที ๑๔ 356 264 720 146 
บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ ๑๕  398 401 799 207 
รวม 4,725 4,513 9,238 2,194 
 

**  ส านักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง  อ าเภอห้วยแถง  ณ เดือน ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
 

         

2.   สภำพทำงเศรษฐกิจ 

2.1  อำชีพ 

  2.1.1  การเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งสิ้น  37,226  ไร่  
ครอบครัวเกษตรกรรม จ านวน  2,118  ครัวเรือน 

2.2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ปั๊มน้ ามันหลอด   จ านวน  4    แห่ง 

โรงสี ( ขนาดเล็ก )   จ านวน  24    แห่ง 
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3.  สภำพทำงสังคม 

3.1  สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
ประชาชนในต าบลหลุ่งตะเคียนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99 %  โดยมีศาสนสถาน 16 แห่ง คือ 

 1.  วัดป่าไม่ธรรมดา  ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุ่งตะเคียน      หมู่ที่  1   
 2.  วัดหลุ่งตะเคียน                  ตั้งอยู่ที่  บ้านหลุ่งตะเคียน    หมู่ที่  1   
 3.  วัดบ้านตะแกรง  ตั้งอยู่ที่  บ้านตะแกรง       หมู่ที่  2   
 4.  วัดบ้านไผ่นกเขา  ตั้งอยู่ที่  บ้านไผ่นกเขา    หมู่ที่  3   
 5 .  วัดบ้านสรศักดิ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านสรศักดิ์      หมู่ที่  4  
 6.  วัดบ้านสระมะค่า  ตั้งอยู่ที่  บ้านสระมะค่า    หมู่ที่  5  
          7.  วัดป่าสันติธรรม                  ตั้งอยู่ที่  บ้านสระมะค่า   หมู่ที่  5 
 8.  วัดบ้านหนองสาย  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสาย    หมู่ที่  6   
 9.  วัดบ้านตาด่อน  ตั้งอยู่ที่  บ้านตาด่อน    หมู่ที่  7   

10 . วัดบ้านกระทุ่มแท่น  ตั้งอยู่ที่  บ้านกระทุ่มแท่น    หมู่ที่  8   
11.  วัดบ้านโคกซาด  ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกซาด    หมู่ที่  9   
12.  วัดบ้านโนนเพ็ด  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนเพ็ด    หมู่ที่  10   
13.  วัดบ้านโคกรักษ์  ตั้งอยู่ที่  บ้านโคกรักษ์    หมู่ที่  11   
14.  วัดป่าอุดมมงคล  ตั้งอยู่ที่  บ้านสายทอง    หมู่ที่  12   
15.  วัดโคกปราสาท                ตั้งอยู่ที่  บ้านตะเคียนทอง   หมู่ที่  14  
16.  วัดป่าโคกหนองโดน           ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่  15  
๓.2  กำรศึกษำ 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา 
จ านวน  6  โรงเรียน   ดังนี้  
1.  โรงเรียน บ้านหลุ่งตะเคียน จ านวนเด็ก  ๑๗๓  คน ผู้บริหารโรงเรียน  นายสุรพล  หมื่นโยชน ์
2.  โรงเรียนบ้านตะแกรง  จ านวนเด็ก  ๑๓๙  คน    ผู้บริหารโรงเรียน  นายสมดี  พรหนองแสง 
3.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา จ านวนเด็ก  ๑๔๓  คน ผู้บริหารโรงเรียน  จ.ส.อ.อุดม  สกิจขวา   
4.  โรงเรียนบ้านหนองสาย จ านวนเด็ก  ๒๗๔  คน ผู้บริหารโรงเรียน  - 
5.  โรงเรียนกระทุ่มแท่น  จ านวนเด็ก  ๖๙  คน ผู้บริหารโรงเรียน  นายส าราญ  ฝากไธสง 
6.  โรงเรียนรักชาติประชาบ ารุง จ านวนเด็ก  ๔๙  คน   รักษาการแทน ผู้บริหารโรงเรียน   
นางสาวสุมนฉัตร  อินทร์บ ารุง 
ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลหลุ่งตะเคียน   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน  ประมาณ  200  คน 
โรงเรียนขยายโอกาส    มีจ านวน   1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสาย    จ านวน   ๑  แห่ง      โดยขยายโอกาส
สอนตั้งแต่ระดับมัธยมต้น  ม.1  -  ม.3   มีจ านวนทั้งสิ้น  78   คน  จากจ านวนนักเรียนทั้งหมด  2๕๐  คน  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ๕  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ( เด็กนักเรียน ๑๔๕ คน)  โรงเรียนบ้าน
ตะแกรง (เด็กนักเรียน ๑๓๔ คน )  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน (เด็กนักเรียน ๑๖๕ คน )  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น 
(เด็กนักเรียน ๗๕ )  โรงเรียนบ้านโคกรักษ์ (เด็กนักเรียน  ๔๗  คน )   ยอด  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก (อนุบำล 3 ขวบ )     5   แห่ง 
 ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า  (เด็กนักเรียน ๕๑ คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (เด็ก
นักเรียน ๖๒ คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง (เด็กนักเรียน ๓๐ คน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ (เด็ก
นักเรียน  ๒๖ คน) และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน – ตะเคียนทอง (เด็กนักเรียน ๓๗ คน) 
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3.3  กำรสำธำรณสุข 
  ต าบลหลุ่งตะเคียน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล   2  แห่ง  คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลไผ่นกเขา  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่ 15   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
หนองสาย  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองสาย  หมู่ที่  6   

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน มีจ านวน   2๖   ราย ( หญิง  1๒  ราย  
ชาย  1๔ ราย  ) ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล        ได้รับงบประมาณ
ช่วยเหลือจากประชาสงเคราะห์  จ านวน  -  ราย     
ผู้สูงอำย ุ ในเขตต าบลหลุ่งตะเคียน มีจ านวน       ๙๙๐   ชาย  ๔๕๕  คน  หญิง  ๕๓๕    คน รับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  โครงการเร่งด่วน  ๙๙๐   คน  ( ตามแบบข้ันบันได )  ตามเกณฑ์  ดังนี้ 
 -   ช่วงอายุ  ๖๐ – ๖๙  ได้รับคนละ  ๖๐๐  บาท  -  ช่วงอายุ  ๗๐ – ๗๙  ได้รับคนละ  ๗๐๐  บาท  
 -   ช่วงอายุ  ๘๐ – ๘๙  ได้รับคนละ  ๘๐๐  บาท  -  อายุ  ๙๐  เป็นต้นไป  ได้รับคนละ  ๑,๐๐๐  บาท  
ผู้พิกำรทุพพลภำพ       

จ านวน  1๘๒  คน  รับเบี้ยยงัชีพคนละ  500  บาท/เดือน 
รับเบี้ยยังชีพจากจังหวัด  -  คน 
รับเบี้ยยังชีพจาก  อบต หลุ่งตะเคียน    -   คน 

  รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  1๘๒  คน   
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ต าบลหลุ่งตะเคียน  มีสถานีต ารวจต าบลภูธรเมืองพลับพลา  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตพ้ืนที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  ท าให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากข้ึน 
4.   กำรบริกำรพื้นฐำน 

 4.1   กำรคมนำคม 

ต าบลหลุ่งตะเคียนเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอห้วยแถลงที่ห่างไกลตัวอ าเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับต าบลอื่น ๆ 
คือ เขตอ าเภอเป็นเขตรอยต่อกับ 2 อ าเภอ คือ อ าเภอชุมพวง อ าเภอพิมาย  การคมนาคมมีการติดต่อได้ทั้ง 3 
อ าเภอ และมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  ดังนี้ 
    4.1.1  ถนน ทางหลวงชนบทลาดยาง เป็นถนนสายส าคัญที่ติดต่อกับอ าเภอมากที่สุด  โดยสาย
นี้จะผ่านต าบลทับสวาย ต าบลเมืองพลับพลา และเชื่อมระหว่างต าบลหลุ่งตะเคียนที่บ้านสระมะค่าถึงบ้าน       

  ตะแกรง รวมระยะทางจากต าบลทับสวายถึงบ้านตะแกรง 22 กิโลเมตร ถนนลาดยางในต าบลหลุ่งตะเคียน  
ได้แก่  บ้านสระมะค่า ถึงบ้านตระแกรง  ระยะทาง 8 กิโลเมตร และถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทสายหลุ่ง
ตะเคียนถึงบ้านโนนเพ็ด ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ ถนนลาดยางสายบ้านหลุ่งตะเคียน  ถึงแยกหนองโดน  
ระยะทาง  2.80  กิโลเมตร และ สายบ้านโนนเพ็ด  ถึงโนนตูม  ระยะทาง 1.20  กิโลเมตร  รวมระยะทางลาด
ยาง  17  กิโลเมตร  ปัจจุบัน  (พ.ศ.255๘)  มีสภาพช ารุดใช้การได้เป็นบางส่วน 

    4.1.2  ทางลูกรังเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ได้แก่ 
4.1.2.1  สายบ้านสระมะค่า  หมู่ที่ 5 บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่ 4 บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8   

ถึงเขตติดต่อ  บ้านนิคม  ซอย  5  ระยะทาง  11,  กิโลเมตร 
4.1.2.2  บ้านสายทอง  หมู่ที่  12  บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  4  บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  11   

บ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ถึงเขตติดต่อ  บ้านกู่ศิลาขัน  ระยะทาง  15  กิโลเมตร   
4.1.2.3 บ้านสายทอง  หมู่ที่  12  บา้นกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  บา้นโคกรักษ์  

หมูที่  11  ถึงเขตติดต่อ  บ้านหนองหญ้าขาว  ระยะทาง  10  กิโลเมตร   
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4.1.2.4 บ้านหนองสาย  หมู่ที่  6  ถึงสามแยกตะเคียน  หนองสาย   
ระยะทาง  1.500  กิโลเมตร   

4.1.2.5  บ้านสายทอง  หมูที่  12  ถึงแยกบ้านโนนไม้แดง  ทางลาดยาง  
ระยะทาง  4  กิโลเมตร 

4.1.2.6  สายบ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงแยกตาด่อนลาดยาง   ระยะทาง  3  กิโลเมตร   
4.1.2.7  บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงเขตติดต่อบ้านโนนฤษี  ระยะทาง  1  กิโลเมตร 
4.1.2.8  บ้านไผ่นกเขา  หมู่ที่  3  ถึงบ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  10 ถึงเขตติดต่อบ้านโนนรัง  

 ระยะทาง  3.50  กิโลเมตร 
4.1.2.9  บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่  15  ถึงบ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ระยะทาง  3   

กิโลเมตร   
4.1.2.10  บ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่  13  ถึง สามแยกหลุ่งตะเคียน  หนองสาย   

ระยะทาง  4  กิโลเมตร 
4.1.2.11  บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1  ถึงฝายชลประทานโนนตูม  

ระยะทาง  1.300  กิโลเมตร 
4.1.2.12  สายบ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่  13  ถึงบ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1   

ระยะทาง  1  กิโลเมตร   
4.1.2.13  บ้านตาด่อน  หมู่ที่  7  ถึงเขตติดต่อบ้านม่วงหวาน   

ระยะทาง  1  กิโลเมตร   
5.  กำรไฟฟ้ำ 
  เขตต าบลหลุ่งตะเคียน  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ้าขยายทั่วถึงท้ังต าบล ประชากรมีไฟฟ้า
ใช้ทุกครัวเรือน    ท าให้ประชาชนมีสิ่งอ านวยความสะดวก    คือมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน 
6.  ระบบประปำ 
  ประชาชนในต าบลหลุ่งตะเคียน  มีระบบประปาใช้จ านวน   15  หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  1 - 15  
โดยแยกเป็นประปาน้ าดิบ  จ านวน  4  หมู่บ้าน  และประปาน้ าสุก  จ านวน   11  หมูบ่้าน               
7..  แหล่งน้ ำธรรมชำติ 

  6.1  ล ำมำศ , ล ำห้วย  มีน้ าไหลผ่าน  8  สาย   ดังนี ้
   (1)  ล ามาศ  ขนาดกว้าง  40  เมตร  ยาว  10,000  เมตร ไหลผ่าน  หมู่ที่ 10,13,1  
                (2) ล าห้วยแถลง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 9,800 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ไหลผ่าน   หมู่ที่ 7,15,3,2,10, 13  

(3) ล าห้วยตะเคียน ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ไหลผ่านหมู่ที่  1,14 
   (4) ล าห้วยไผ่ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 7,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ไหลผ่าน  หมู่ที่  5,12,6,  

(5) ล าห้วยหินลาด ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 9,500 เมตร ลึก 3.00 เมตร  
ไหลผ่าน หมู่ที่ 8,4,12,14, 

(6) ล าห้วยขามป้อม ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 4,000 เมตร ลึก 3.00 เมตร   
ไหลผ่าน  หมู่ที่ 11,9 

(7) ล าห้วยทะยุง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 3,500 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ไหลผ่าน  หมู่ที่ 9 

(8) ล าห้วยขี้หนู  ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4,12 
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8. ข้อมูลอ่ืน ๆ  
        8.1  ทรัพยำกรในพื้นที่ 

 
-ป่าไม้     จ านวน         5,308 ไร่ 
-แหล่งน้ าต่าง ๆ     จ านวน            680 ไร่ 
8.2  มวลชนจัดตั้ง  

  1)  ลูกเสือชาวบ้าน    1 รุ่น 150 คน 
2)  อาสาพัฒนาชุมชน 
3)  ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน 
4)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับต าบล 
5)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน 
6)  คณะกรรมการเยาวชนระดับต าบล 
7)  คณะกรรมการเยาวชนระดับหมู่บ้าน 
8)  คปต.  ( คณะท างานประสานงานต าบล ) 
9)  ต ารวจบ้าน 
10)  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  ๑๕๐  คน 
 

 8.3 กระบวนกำรบริหำรงำนบุคคล 
 ก.  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 (1)  สมาชิกสภา อบต.  จ านวน  30  คน  คณะผู้บริหาร   จ านวน  4  คน 
 (2)  จ านวนบุคลากร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจ านวน  3๖  คน และโครงสร้างส่วน
ราชการจ านวน  4  ส่วน   1  หน่วย  รายละเอียดดังนี้ 

นำงสำวบุญเหลือ  ผำสุขสม   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยเพ็ชร  ชำภักดี    รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

     ต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล จ ำนวน     1๒    คน 
๑.  นางฐิตารีย์  เวียงสิมมา   หัวหน้าส านักงานปลัด 
๒.  นางทัศนันท์  สุบิน    บุคลากร 
๓.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปะติเก   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔.  นายฉัตรมงคล  จ่ารักษ์   นักพัฒนาชุมชน 
๕.  นายเจษฎา  ทองใบ    นิติกร 
๖.  นางมนัสวี  นิลวิจิตร    เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.  นายวีระพงษ์  สีแก้ว    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๘.  นางสุพัฒตรา  ถากไม้แล้ว             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
๙. นายมนต์ชัย  ตาไธสง    ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
1๐.  นางสาวพิมพิลา  เทียมทะนงค์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
๑๑.  นางสาพันสี  แสนค าภา   คนงานทั่วไป 
๑๒.  นางสมพาน  ปักกะตา   คนงานทั่วไป  
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ต ำแหน่งใน  กองคลัง  จ ำนวน    ๕  คน 
  ๑.  นางสุดาพรรณ  นามไพร   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  ๒.  นายธนภัทร  รัตนติณราญกูล   เจ้าพนักงานพัสดุ 
  ๓.  นางฐิติพร  สิงห์ทอง    เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้   
  ๔.  นางสาวพรพิมล  ค าจันทร์   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
  ๕.  นางสาวมันทนา  สิงห์ทอง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

ต ำแหน่งในส่วนโยธำ  จ ำนวน     ๘   คน 
1.  นายมานพ  สารรัมย์    หัวหน้าส่วนโยธา 
๒.  นายชุมสิน  แย้มกระโทก   เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง 
๓.  นายวุฒชิัย  ยศกลาง    ช่างไฟฟ้า 
๔.  นางสาวฐิติมา ไทยน้อย            เจ้าพนักงานธุรการ 
๕.  นายเชาว์  บังพิมาย    ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
๖  นายเสน่ห์  สุขสวัสชัย    พนักงานจ้างทั่วไป 
๗.  นายดี  เหมือยไธสง    คนงานทั่วไป 
๘.  นายวิทยา  เคนดอก    พนักงานขับรถยนต์ 
 

 ต ำแหน่งในส่วนกำรศึกษำ จ ำนวน  1๓  คน 
  ๑  นางสาวกรรณิการ์  ปัตถานัง   หัวหน้าส่วนการศึกษา 

๒.  นางสาวอลิษา  มอนศิลา   นักวิชาการศึกษา 
๓.  นางอนัญญา นันทจันทร์   คร ู
๔.  นางแสงดาว  ไชยขันธ์    คร ู
๕.  นางรุ่งนภา  ด่านแก้ว    ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

  ๖.  นางสาวสาวิตรี  สืบสุนทร   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
  ๗.  นางญาดา  แถมกลาง    ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
  ๘.  นางสมปอง  ชาภักดี    ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
  ๙.  นางสาวกวินตรา  อินทร์บ ารุง   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

๑๐. นางฉลวย  ตอบกลาง   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
1๑.  นางสาวสุพรรษา  ละออเอ่ียม  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
1๒.  นางสาววราพร  วังศรีคุณ   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑๓.  นางสาวปัญญาพร  กองศรี   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 

 ต ำแหน่ง  ในหน่วยตรวจสอบภำยใน     จ ำนวน 0  คน  
 

 8.4  ประมำณกำรรำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 -ประจ าปีงบประมาณ 255๘  เป็นจ านวน       ๓๐,๙๗๐,๐๐๐.- บาท 
  -รายได้ภาษีองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน        400,000.- บาท 
  - รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้         ๑5,570,๐๐๐.-      บาท 
  -เงินอุดหนุนรัฐบาล         15,000,000.- บาท 
  -รายได้อ่ืนๆ              - บาท 

 



 11  

ส่วนที่ 3 
ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ 

------------------------- 
  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 
255๘ – 25๖๐ ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องมาจากมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมในแผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ส่วน
ราชการอ่ืนจัดเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา  ท าให้
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร  ประเมินตามสถานการณ์ได้ดังนี้ 
3.1   สถำนกำรณ์กำรพฒันำ 

ใช้การวิเคราะห์ตามหลักของ  swot  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งตะเคียนสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้ 
  1.  จุดแข็ง 

1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในพ้ืนที่ท าการเกษตร  การ
บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล การส่งเสริมทางการเกษตรจะท าได้ง่ายกว่าด้านอื่นฯ 

1.2 ประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

1.3 ชุมชนมีวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
1.4 มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงาน   
1.5 มีหมอดินอาสาในการพัฒนาดิน  น้ า  ทั้ง  15  หมู่บ้าน 

2. จุดอ่อน 
2.1 ประชาชนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้อย 
2.2 ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ  มี่พ้ืนที่ป่าสาธารณะ  จ านวน  1,600  ไร่ 
2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนขาดงบประมาณในการด าเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
2.4 ประชาชนมีรายได้น้อยขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น  ท าให้ส่งผลต่อการพัฒนา  การมีส่วนร่วมด้านต่างๆ

น้อย 
3. โอกำส 

3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ให้การสนับสนุนการด าเนินการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ 
3.2  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
2550    พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2547  แก้ไขถึง(ฉบับที่  5) 
พ.ศ.  2546 มาตรา  67 ,68  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วน
ภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเชิงสุขภาพ 
3.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนับสนนุให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและท่ัวถึง 
3.5  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
3.6 มีกองทุนเงินล้านทุกหมู่บ้าน  มีกองทุน  พพพ.  ทุกหมู่บ้าน 
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4 อุปสรรค 
4.1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาค  ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
4.2 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มี

อยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น 
4.3 ปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่ๆ 
4.4 โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนไม่เอ้ือต่อการพัฒนา

(สัดส่วนของประชากร) 
4.5 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ ามีจ ากัดเพราะไม่มีแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่เพ่ือเก็บน้ าใช้ด้านเกษตร

นอกฤดูกาล  การท าการเกษตรอาศัยจากน้ าฝนเท่านั้น 
4.6 ภารกิจบางด้านยังไม่มอบภารกิจให้  อบต.  เช่น  สาธารณสุข  โรงเรียน ทางหลวงชนบท 
4.7 ปัญหาภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  อุทกภัย  เป็นต้น    
4.8 มีการอพยพแรงงานเข้าชุมชนเมือง  ในวัยแรงงานมีการอพยพ  มากกว่าร้อยละ  60 
      

สรุปประเด็นในกำรพัฒนำ  :  จำกกำรวิเครำะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกำส  และอุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในการพัฒนา  ได้ดังนี้ 

1. ปัญหาภัยแล้ง  ความแห้งแล้ง  ภัยธรรมชาต ิ
2. โครงสร้างพื้นฐานไม่พอเพียงและใช้ไม่ได้ทุกฤดูกาล 
3. คุณภาพการศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานขาดงบประมาณในการพัฒนาสรรหาบุคลากร 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ในขณะที่ต้นทุนสูง 
5. ประชาชนยังมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยน้อย 
6. ศิลปวัฒนธรรมยังขาดหน่วยด าเนินการศึกษา  และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น 
7. การพัฒนาไม่ได้ทุกด้านเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านอ านาจหน้าที่ตามภารกิจ 
8. ประชาชนขาดความรู้ด้านการจัดการ 
9. กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการพัฒนา 

 
3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำประจ ำปีในเชิงคุณภำพ 
           องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนของแต่ละ
แผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน ( พ.ศ.255๘ – 25๖๐ ) ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน    บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามท่ีได้ก าหนดไว้มากน้อย
เพียงใด  โดยน าเสนอเป็นภาพรวมของแต่ละสาขาการพัฒนาดังนี้    มี ๙  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว  ศำสนำ  วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ   
มีวัตถุประสงค์ 

1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็น
ศูนย์กลางการสัมมา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

1.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
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1.6  ส่งเสริมศักยภาพสินค้าและบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 

รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จ านวน  11 โครงการ  ด าเนินการ  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖   ไม่ได้
ด าเนินการ  7  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   63.63 
  2 . ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
                          มีวัตถุประสงค์ 

2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ  

  2.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

2.3  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

2.4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
      2.5  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 

รองรับการพัฒนาด้านการเมือง – การบริหาร   จ านวน    ๒๖  โครงการ  ด าเนินการได้  ๑3  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ   ๕0.00    ไม่ได้ด าเนินการ  ๑3  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   50.00  
  
 3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
                      มีวัตถุประสงค์ 

3.1  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอื่น  

3.2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ในอนาคต  

3.3  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน 
3.4  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3.5  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
3.8  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 

     สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 
รองรับการพัฒนาด้านสังคม  จ านวน   10    โครงการ  ด าเนินการได้  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   60.00    
ไม่ได้ด าเนินการ  ๔  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   ๔0.00  
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ 

มีวัตถุประสงค์ 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
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       ๒.  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน  
  ๓.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
การศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป             
 สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้รองรับการพัฒนาด้าน
การศึกษา  จ านวน   11   โครงการ  ด าเนินการได้  ๘  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   72.72    ไม่ได้ด าเนินการ  3  
โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   ๒7.27 
5.  ยุทธศำสตร์พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

        มีวัตถุประสงค์  
5.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถิ่น 
5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัด 
5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
5.5  การผังเมืองขอบงท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

                            สรุปผลกำรพัฒนำ  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน จากตาราง
เปรียบเทียบ  ได้ด าเนินการตามแผนสาขาการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในด้านการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร ไม่
เพียงพอ   ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพถนน  สะพานให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีมีมาตรฐานพร้อมทั้งการ
ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในชุมชน  โดยได้ด าเนินการตามแผน   13   โครงการ  จากโครงการการพัฒนา
ของปี  พ.ศ.  255๗  จ านวน   ๒๑   โครงการ  ด าเนินการได้  9  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   42.85    ไม่ได้
ด าเนินการ  12  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   57.14 
6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

มีวัตถุประสงค์ 
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน ( อปพร. )  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน  
หมู่บ้าน  

สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 
รองรับการพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวน   5   โครงการ  ด าเนินการได้  3  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   60    ไม่ได้ด าเนินการ  2  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   40.00 
7 .  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

มีวัตถุประสงค์ 
7.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
7.2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
7.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
7.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
7.5  การปลูกจิตส านึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และส่งเสริม

การค้นหาสิ่งอ่ืนๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
7.6  การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 
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สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้รองรับการ
พัฒนาการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จ านวน   ๑2   โครงการ  
ด าเนินการได้  6  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   50.00   ไมไ่ด้ด าเนินการ  6  โครงการ   คิดเป็นร้อย
ละ   50.00 

 8.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรเกษตร 
มีวัตถุประสงค์ 

     8.1 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

    8.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

8.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 

รองรับการพัฒนาด้านการเกษตร  จ านวน   ๑7   โครงการ  ด าเนินการได้  8  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   47.05  
ไม่ได้ด าเนินการ  9  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   52.94 
๙.  ยุทธศำสตร์พัฒนำด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

มีวัตถุประสงค์ 
      9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9.2    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ
ทางการแพทย์ 

สรุปผลกำรพัฒนำ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  ได้ด าเนินการจัดท าแผนไว้ 
รองรับการพัฒนาด้านการสาธารณสุข  จ านวน   ๑4   โครงการ  ด าเนินการได้  7  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   
50.00   ไม่ได้ด าเนินการ  7  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   50.00 
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3.3  กำรประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงปริมำณ 
1. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปี 2558  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที ่
ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 
 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน 
 

ร้อยละ 
 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน 
 

ร้อยละ 
 

๑. ด้านการท่องเท่ียว  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

4 36.36 - - 7 63.63 - - - - 11 8.66 

๒.ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ด ี 13 50.00 - - 13 50.00 - - - - 26 20.47 
๓.ด้านการพัฒนาสังคม 6 60.00 - - 4 40.00 - - - - 10 7.87 
๔.ด้านพัฒนาการศึกษา 8 72.72 - - 3 27.27 - - - - 11 8.66 
๕.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 9 42.85 - - 12 57.14 - - - - 21 16.54 
๖.ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

3 60.00 - - 2 40.00 - - - - 5 3.94 

๗.ด้านการอนุรักษแ์ละพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 50.00 - - 6 50.00 - - - - 12 9.45 

๘.ด้านการพัฒนาการเกษตร 8 47.05 - - 9 52.94 - - - - 17 13.39 
๙.ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 7 50.00 - - 7 50.00 - - - - 14 11.02 
รวม 64 50.39   63 49.60     127 100 

 
 

ผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำสำมำรถสรุปผลได้ดังนี้ 
 1.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา
ได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน
และไม่ได้ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ในเชิงปริมาณการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึง
สามารถด าเนินการได้เพียง 64  กิจกรรม/โครงการ   เมื่อเทียบกับโครงการในแผน  255๗-255๙ ทั้งหมด  ๑๒
7  โครงการ    คิดเป็นร้อยละ  ๕0.39 
 2.  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนใน
พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพ
ส่วนใหญ่ทุกโครงการและกิจกรรมตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 3.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา  ปี  พ.ศ.  2558  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ข้อเสนอแนะ  งบประมาณท่ีตั้งไว้ควรคอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ในระดับที่สมดุล  โดยล าดับความส าคัญ  
ค านึงถึงงบประมาณและภาระหน้าที่หลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.25๕๙ – 25๖๑ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุ่งตะเคียน ซึ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
เพ่ือให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในช่วง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ.255๙ – 25๖๑  (ยุทธศาสตร์เดิมยกเลิกอันเป็น
ผลจาก ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 แทน
ระเบียบเดิม ) จ านวน 9 ยุทธศาสตร์ โดยให้ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่ในระยะต้นจะ
พัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอ่ืน หลังจากนั้นก็จะเน้นด้านการศึกษา
และคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากขึ้น ดังนี้ 
4.1  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

“ครอบครัวเข้มแข็ง  คนมีคุณธรรม  บริกำรทั่วถึง  ยึดเศรษฐกิจพอเพียง” 
4.2  พันธกิจ (MISSION) ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 1.  การพัฒนา  ครอบครัว  ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืนและสมดุล 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเองอย่างพอเพียง 
 4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ภายในครอบครัว  ชุมชน  องค์การ 
 5 .  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
4.3  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ (Goals) 
 1. การคมนาคมขนส่งทางบกทั่วถึง  มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ 
ใช้ถนน 
 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครอง
แบบธรรมาภิบาล 
 3. ครอบครัว  ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้แบบพอเพียง   ตลอดจนมีคุณธรรม  มีความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 4. จัดการด้านกระบวนการ การเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่และ
ภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนการกระจายอ านาจภาครัฐสู่ท้องถิ่นเพ่ือการบริการที่ดี 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
 6.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ และสร้างจิตส านึกการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีและท่ัวถึง 
4.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในช่วงสำมปี โดยเรียงล ำดับก่อน – หลัง แนวทำงในกำรพัฒนำและตัวชี้วัด
ควำมส าเร็จ ดังนี้  
1.   ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว/ศำสนำ- วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การแข่งขันของประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสม เป็นจุด 
เชื่อมต่อการคมนาคมทางบก เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางอารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นต านานต่อเนื่อง 
ในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หยุดแวะพักท่ีจังหวัดนครราชสีมา และใช้ 
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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        แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลาง
การสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
1.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
ศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
            ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนนักท่องเที่ยว 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ 
3. จ านวนโครงการที่จัดท า 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
      เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ  
  2.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
2.4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
       3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 

      4.   ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

เป้าหมาย       
       เพ่ือสนับสนุนเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ
ในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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เศรษฐกิจ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอื่น  

3.2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ในอนาคต  

3.3  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน 
3.4  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3.5  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
3.8  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 
 

         ตัวชี้วัด 
     1.  จ านวนสรตี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ / และ เด็ก และ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

   2.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
   3.จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ  
   4.จ านวนโรงสีในชุมชน 

 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้    
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

 6.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
       (1)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน  
       (2)   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
การศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป          
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
       2.  จ านวนประชาชนผู้มคีวามรู้ความสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านที่เหมาะสม  
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5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
       เป้ำหมำย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชน
และท้องถิ่น 

5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัด 
5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
5.5  การผังเมืองขอบงท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

        ตัวช้ีวัด 
       1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
       2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

     4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
6.  ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตด้ำนกำรรักษำทรัพย์สินและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    เป้ำหมำย 
       เพ่ือเสริมสร้างการจัดฝึกอบรมและฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและ  อปพร. เพ่ือรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบล     
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

 6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัย
และการจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน  

        ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 

7.  ยุทศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม     
      เป้ำหมำย 

       เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
      แนวทำงกำรพัฒนำ 

7.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
7.2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
7.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
7.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
7.5  การปลูกจิตส านึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์

และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
7.6  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 



 21  

       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
 
8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร       

  เป้ำหมำย 
 เพ่ืออนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนา และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาปัญหา 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 
   8.1  ส่งเสริมสนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

8.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

8.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวม  เพื่อก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

       ตัวชี้วัด 
1) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ 
2) จ านวนครั้งที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.) จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
 

9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข       
  เป้ำหมำย 

 เพ่ือพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์มากที่สุด  
โดยการด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ หน่วยงานของรัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง  
       แนวทำงกำรพัฒนำ 
   9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านชุมชนที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9.2    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

       ตัวชี้วัด 
1) จ านวนครั้งที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา  ร่วมกับ รพสต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ให้บริการประชาชน 
2.) จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
3 )  ปัญหาด้านการสาธารณสุขลดน้อยลง
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4.5  แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  พ. ศ.  255๙  -  25๖๑    ส่วนที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม 

 1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา  
วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 

1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็น
ศูนย์กลางการสัมมา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

1.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ 
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
 
 
1.6  ส่งเสริมศักยภาพสินค้าและบริการ/
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์
ท้องถิ่น 

1.ส่งเสรมิและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
2.ส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม  เด็กเยาวชนประชาชนและพนกังานส่วน
ต าบล 
3.  ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
4.  ปรับปรุงสนามกีฬาในทุกๆหมู่บ้าน 
 
5.โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 
6.  โครงการจัดท าปา้ยบอกทาง  ภาษาไทย – อังกฤษ เพื่อเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 
 
7. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด/กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ ์
๘.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ( ศพด. )  
๙.  โครงการก่อสร้างลานกีฬา  คสล. เอนกประสงค์ ภายในต าบล 
10. โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับต าบล 
๑๑.  โครงการจัดหาเครื่องออกก าลังกาย 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับ
การปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ และ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ  
 
 
 
 
 
 

2.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  
รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของ
ประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 

1๒.  โครงการเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินสวัสดิการ   
      ข้าราชการ  ลูกจา้งประจ า  ขา้ราชการการเมือง  และพนกังานจ้าง 
1๓.  โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกยีรติ/ปกป้องสถาบันของชาต ิ
1๔.   โครงการจัดงานพระราชพธิี  และงานพิธี 
1๕.  โครงการติดต้ังกล้อง  CCTV 
1๖.   โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ท าการ /จัดให้มีห้องน้ า ส าหรับที่ท าการ  
อบต.หลุ่งตะเคียน 
1๗.  โครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชมุ  อบต. หลุ่งตะเคียน 
1๘.  โครงการก่อสร้างป้ายที่ท าการ  อบต. หลุ่งตะเคียน 
๑๙.   โครงการก่อสร้างที่ท าการ  อบต.หลุ่งตะเคียน 
2๐.  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ/ลาน คสล.เพื่อบริการประชาชน 
2๑.  โครงการพัฒนาศักยภาพพนกังาน  สมาชิกสภา  ผู้บริหารฯลฯ 
 
2๒.  โครงการจัดให้มีและซ่อมแซมรักษาวัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ 
     ในองค์กร 
2๓.  เพิ่มประสิทธภิาพในการจัดเกบ็ภาษีรายได้ 
2๔.  โครงการสนับสนุนศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจา้ง  ของ  
อบต.ระดับอ าเภอ และ ศูนย์ขอ้มูลข่าวสารของ อปท. อ.ห้วยแถลง 
2๕.  โครงการปรับปรุงส่งเสริมศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหลุ่งตะเคียน 
2๖.  จัดท าแผนที่ภาษี  อบต.หลุ่งตะเคียน 
2๗.  โครงการจัดเก็บ  จปฐ. 
๒๘.  โครงการจัดซ้ือวิทยุสื่อสาร 
๒๙.  โครงการสารสนเทศ พร้อมติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในต าบล  
ศพด. และ ศูนย์ราชการในพื้นที่  
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี 2.3  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจใน
บุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 
2.4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้อง 
 

2.5 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ 

       ภาคประชาชน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3๐.  โครงการโคราชเมืองสะอาดและกิจกรรม  5  ส. 
3๑.  โครงการจัดท าและทบทวนแผนพฒันาสามปี  25๖๐-256๒ 
3๒.  โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกทอ้งถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น 
3๓.  โครงการจ้างที่ปรึกษา  วจิัย  ประเมินผล หรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ 
๓๔.  โครงการอบรมเยาวชนเธอคือความหวัง 
35.  โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  การส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของ
สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือ
จัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้
มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพ่ือพึง
ตนเอง  เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  
3.2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อ
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  
3.3  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  
ร้านค้าชุมชน 
3.4  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน
3.5  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสาน
สินค้าชุมชน 
3.8  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 
 
 

36.  โครงการให้ความรูแ้ม่ และ เด็ก 
37.  โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านคนจน ในเขตพื้นที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 
38.  โครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชมุชนต าบลหลุ่งตะเคียน 
39.  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  ผู้
ติดเชื้อเอดส ์ ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร ้
40. โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง 
41.  โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาโรคเอดส์ 
42.  โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
43.  โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ติดเช้ือ
เอดส์  อ าเภอหว้ยแถลง 
 
 
44.  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  กลุ่มอาชีพ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน 
ประชาชนต าบลหลุ่งตะเคียนตลอดจนการฝึกอบรมนวดแผนไทย 
45. ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
๔6.  โครงการขยายเขตไฟฟา้เข้าพื้นทีก่ารเกษตร 
๔7.  โครงการกอ่สร้างสถานีสูบน้ าดว้ยพลังงานไฟฟ้า   ๓  จุด  ด้วย
พลังงานไฟฟ้า 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

4.  ยุทศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
4.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็น
ผู้ที่มีคุณภาพมีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน  
 
4.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา  เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป      

48.  โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
๔9.  โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
50.  โครงการจ้างรถรับ-ส่งนักเรียน ศพด. ในสังกัด อบต. หลุ่งตะเคียน 
51.  สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
52.  โครงการปรับปรุง/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
53.    โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านสายทอง   
 
 
 
 
 
 

54.  โครงการสนับสนุนพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตร์
แห่งชาติ 
 

55.  ส่งเสริม  สนับสนุน  วัสดุการศึกษา  อปุกรณ์กีฬา  ครุภัณฑ์
การศึกษา 
 
56.  โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทาง
ระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 

 
 
 
 
5.3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษาทางบกและทาง
น้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด 
 
 

57.  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.ในหมู่บ้าน  
๕8.  ก่อสร้างถนน  คสล.  ระหวา่งหมู่บ้าน   
๕9.  ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างหมู่บา้น  ต าบล 
60. ก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายในทุก ๆหมู่บ้าน ภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
61.  ซ่อมแซมถนนหินคลุกในทุก ๆหมูบ่้าน   
ภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
62.  โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับในต าบลหลุ่งตะเคียน 
63.  โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังยกระดับภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
64.  ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายในต าบลหลุ่งตะเคียน    
65.  ซ่อมแซมถนนดินยกระดับในต าบลหลุ่งตะเคียน 
66.  ก่อสร้างถนนตัดใหม่ระหวา่งหมู่บา้นและต าบลหลุ่งตะเคียน 
๖7.  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านสายทองไปบ้านตาด่อน 
๖8.  โครงการจัดหารถบรรทุก  ๔  ล้อ และ รถจกัรยานยนต ์
๖9  โครงการจัดหารถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  ขนาด ๖ ตัน ๖ ลอ้  
ปริมาตรกระบอกสบู  ไม่ต่ ากวา่  ๖,๐๐๐  ซีซี 
70.  โครงการปรับปรุงห้องเก็บวัสดุ  อปุกรณ์ และวัสดอุื่นๆห้องส่วน
โยธา 
71.  โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขา่วสารตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 
72.  โครงการก่อสร้างห้องครัวของที่ท าการอบต.หลุ่งตะเคียน 
๗3.  โครงการก่อสร้าง  บ ารุงและซ่อมแซมระบบประปาและจัดหาวัสดุ    
สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ต าบลหลุ่งตะเคียน 

๗4.   โครงการก่อสร้างระบบประปาน้ าสุก  5  แห่ง  บ้านสระ
มะค่า   บ้านโนนเพ็ด  บ้านหนองนกเขา  บ้านหนองสาย และ 
บ้านกระทุ่มแท่น 
๗5.  ก่อสรา้งถนนลาดยางระหว่างหมู่บา้น  ต าบล 
บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  5 ,  บา้นสรศักดิ์  หมู่ที่  4  -  นิคมสร้างตนเอง  
ซอย  5  ต าบลรังกาใหญ่   อ าเภอพิมาย   
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 
5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
 
 

5.5  การผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น
และผังเมืองรวมของจังหวัด 

76.  ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในต าบล 
-  จากบา้นสระมะค่า – บ้านหลุ่งตะเคียน 
-  จากสามแยกตะเคียน – บ้านหนองสาย 
-  จากสามแยกตะแกรง – บ้านโนนเพ็ด 
77.  โครงการจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๗8.  โครงการอุดหนุนกิจการประปา อบต.หลุ่งตะเคียน 
 
๗9.  โครงการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าที่ท าการอบต.หลุ่งตะเคียน 
80.  โครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าบรเิวณโคกหนอง 
โดน  บา้นหนองนกเขา  หมู่ที่ ๑๕ 
81.  ขยายเขตไฟฟา้และโคมไฟฟ้าภายในต าบลหลุ่งตะเคียน  พร้อมติดตั้ง
สายดับ 
๘2.  โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟเตือนกระพริบพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย ์
 

 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 

6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัฝึกอบรมจัดตั้งและ
อบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน ( อปพร. )  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่
รัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชน  หมู่บ้าน  

๘3.  โครงการป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยเหตุจ าเป็นเร่งด่วน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
๘4.  โครงการจดัหา  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภณัฑ์ เครื่องแต่งกาย  
ครุภณัฑ์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภยั 
85.  โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการ
สงกรานต์  เทศกาลปีใหม ่
86.  โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร  อปพร.     
87.  โครงการซ่อมแซมและขยายหอกระจายข่าวในต าบลหลุ่งตะเคียน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทางการพัฒนา โครงกำร 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

7.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่น
และชุมชน 
 
 
 
7.2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ใน
ชุมชนและท้องถิ่น 
 
7.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 
7.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรัก
สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
 
7.5  การปลูกจิตส านึกค่านิยมให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
7.6  การเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทาง
ธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 

88.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถมที่  ในพื้นที่ที่ท าการ  อบต.หล่ง
ตะเคียน 
89.  โครงการปรับภูมิทัศน์ที่สาธารณะ  สวนสาธารณะประจ าหมู่บา้น
ส่งเสริมสร้างจิตส านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตพื้นที่ต าบล
หลุ่งตะเคียน 
90.  โครงการปรับภูมิทัศน์สถานที่ราชการในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน /
ส่งเสริมสร้างจิตส านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
91.  โครงการก่อสร้างประตรูน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เปิด  ปิด หรือ 
ด าเนินการขุดลอกเหมอืงข้างสระประปา  บ้านตาด่อน  หมู่ที ่๗ 
๙2.  โครงการก่อสร้างทางระบายน้ าภายในต าบล  
๙3.  โครงการก่อสร้างช่องระบายน้ าภายในต าบล 
๙4.  โครงการวางท่อระบายน้ าภายในต าบล 
95.  โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สภายในต าบล 
96.  โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ าเสีย  คสล.ในหมู่บ้าน   
๙7.  โครงการบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
98.  โครงการกั้นแนวเขตป่าสาธารณะในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 
99.  โครงการปลูกปา่ขยายเขตพื้นที่สีเขียว 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 

8.1 ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  
ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
8.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  
เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

100.  โครงการวางท่อเพื่อการเกษตรภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
101.  โครงการวางท่อส่งน้ าดิบภายในต าบลหลุ่งตะเคียน 
๑๐2.  โครงการวางท่อประปาภายในบา้นสระมะค่า  หมู่ที่  ๕ 
๑๐3.  โครงการวางท่อประปาภายในบา้นตาด่อน  หมู่ที่  ๗ 
104.  โครงการขุดสระคลองมาบจาน 
105.  โครงการขุดสระประปาบ้านโคกรักษ์  สองสระเชื่อมต่อให้เป็นสระ
เดียวกัน 
106.  โครงการปิดกั้นคลองอีสานเขียวบ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที ่๘ 
177.  โครงการขุดลอกล าหว้ยขีห้นูบ้านสรศักดิ์  หมู่ที่ ๔  
108.  โครงการ  ขุดลอกสระบ้านโคกรกัษ์  หมู่ที่  ๑๑  
109.  โครงการขุดลอกหนองเสม็ดบ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ ๑๕  
110.  โครงการขุดลอกสระหนองลุง  บ้านตาด่อน  หมู่ที ่ ๗  
111.  โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ าบ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่ ๑  
๑๑2.  โครงการขุดลอกหน้าฝายบอ่กรวดบ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที ่ ๘  
๑๑3.  โครงการกอ่สร้าง ขุดลอกเหมอืงส่งน้ าในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔  
๑๑4 . โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น  คสล.กั้นล าห้วยแถลง บา้นหนองนกเขา 
115.   โครงการก่อสร้างฝายกั้นล าหว้ยไผ่บ้านสระมะค่า หมู่ที่๕ 
116.  โครงการพัฒนาทอ่ส่งน้ าเข้าพื้นที่การเกษตร   บ้านหลุ่งตะเคียน  
หมู่ที่ ๑ 
117.  โครงการ  ขุดลอกสระหน้าฝายชลประทานห้วยหินลาด  บา้น
กระทุ่มแท่น 
118.  โครงการขุดลอกเหวใหญ่บา้นสายทอง  หมู่ที ่๑๒  
119.  ขุดลอกฝายสาธารณะภายในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 
120.  โครงการถมที่สาธารณะนากลางเพื่อปรับปรุงเป็นสนามกีฬาบ้านตา
ด่อน   
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 
 
 
 
 
9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาล
ประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง 
และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
9.2    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนใน
ระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การ
ป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพ
หรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 

๑21.  โครงการปรับปรุงบ ารุงดินโดยใชปุ้๋ยพืชสด 
1๒2.  โครงการส่งเสริมการผลิตพันธุ์ขา้งพันธ์ดี  ( สนับสนุนพันธ์ข้าวหอม
มะลิ  ๑๐๕  กลุ่มปลูกข้าวนาปี  ๑๕  หมู่ )  
123.  โครงการปรับปรุงศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจ าต าบลหลุ่งตะเคียน 
124.  โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ าเพื่อการเกษตรภายในต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 
 
 
1๒5.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลหลุ่งตะเคียน  ( 
สปสช. ) 
 
 
๑๒6.  โครงการจัดหารายได้เพื่อจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกจิของเหลา่กาชาดจังหวัดนครราชสีมา 
1๒7.  สนับสนุนกจิกรรมกิ่งกาชาดอ าเภอหว้ยแถลง 
1๒8.  โครงการส่งเสริม สาธารณสุขมูลฐานในหมู่บ้าน 
1๒9.  โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด   โรคตดิต่อ 
130.  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
131.  เพิ่มศักยภาพในผู้ปว่ยเบาหวาน 
132.  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
1๓3.  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบทบาทสตร ี
1๓4.  โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนต าบลหลุ่งตะเคียน และ
ด าเนินการปลูกจิตส านึกจิตอาสา( คนไทยใจอาสา ) 
1๓5.  โครงการระบบกรองน้ าดื่มและเครื่องกรองน้ าเย็น 
1๓6.  โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏบิัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดและผู้
มีอิ6ธิพล  อ าเภอหว้ยแถลง 
1๓7.  โครงการป้องกันและแก้ไขและปราบปรามปัญหายาเสพติด 
138.  โครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
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4.4  แนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น  พ. ศ.  255๙  -  25๖๑   ส่วนที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร/กิจกรรม 

 1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี และ กีฬา 

1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็น
ศูนย์กลางการสัมมา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่ง
ท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

1.5  การเพ่ิมศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

1.6  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 

1.7  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว/ศูนย์ประสานการ
ท่องเที่ยว 

1๓9.  โครงการเที่ยวท้องถิ่น  สบืสานศิลป์ ท้องถิ่นรุ่งเรือง 
 
 
 
 
 
140.โครงการประชาสัมพันธป์รับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  ภายใน
ต าบลหลุ่งตะเคียน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทาง
ระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
 

5.3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษาทางบกและทาง
น้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
141.  โครงการหลังฝนถนนด ี
๑42.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน
หนองสาย  หมู่ที่  ๖  ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอหว้ยแถลง   - สามแยก
หลุ่งตะเคียน  บ้านโนนไม้แดง  ต าบลโบสถ์  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  
๑43.  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เช่ือมต่อระหวา่งบ้านสระมะค่า  หมู่
ที่  ๕ , บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  ๔  บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที ่ ๘  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน – นิคมสร้างตนเอง  ซอย  ๕  ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมา   
๑๔4.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือมต่อถนนสาย  นม  
๓๐๔๑ และ ถนนสาย  ๔๐๐๖  และรอบบ้านตะแกรง  หมู่ที ่๒  ต าบล
หลุ่งตะเคียน  อ าเภอหว้ย  จังหวัดนครราชสีมา  
๑๔5.  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เช่ือมต่อระหวา่งบ้านไผ่นกเขา  
ต าบลหลุ่งตะเคียน – บ้านโนนรัง  ต าบลง้ิว อ าเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา   
๑๔6.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   บา้นตะแกรง  หมู่ที ่ 
๒   ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๔7.  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เช่ือมต่อระหวา่งบ้านโคกซาด  หมู่ที ่ 
๙  ต าบลหลุ่งตะเคียน – บ้านกู่ศิลาขันธ ์ ต าบลเมืองพลับพลา  อ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา   
๑๔8.  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. เช่ือมต่อระหวา่งบ้านโคกรกัษ์  หมู่ที่  
๙  ต าบลหลุ่งตะเคียน – บ้านหนองหญา้ขาว  ต าบลนิคมสร้างตนเอง  
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา   
149. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  เช่ือมต่อ
ระหว่างบ้านสรศักดิ ์ หมู่ที ่ ๔  ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  -  
บ้านหนองหญา้ขาว  ต าบลนิคมสร้างตนเอง   อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
 

5.5  การผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นท้องถิ่น
และผังเมืองรวมของจังหวัด 

๑50.  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  เช่ือมตอ่
ระหว่างบ้านสายทอง  หมู่ที ่ ๑๒  ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอหว้ยแถลง  
-  บา้นโนนไม้แดง  ต าบลโบสถ ์ อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
๑51.  โครงการกอ่สร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต  เช่ือมตอ่
ระหว่างบ้านสระมะค่า หมู่ที่  ๕ , บา้นสรศักดิ์  หมู่ที่  ๔  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอหว้ยแถลง  -  นิคมสร้างตนเอง  ซอย  ๕  ต าบลรังกา
ใหญ่   อ าเภอพิมาย   
จังหวัดนครราชสีมา  
๑๕๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่  ๑๑   ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอหว้ยแถลง  -  บา้น
หนองหญ้าขาว  ต าบลนิคมสร้างตนเอง  ซอย  ๕  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  
๑53.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  ๘ ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง   - บ้าน
นิคมสร้างตนเอง  ต าบลนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา 
๑54.  โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   เช่ือมต่อระหวา่งบ้าน
ตาด่อน  หมู่ที่  ๗  ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอหว้ยแถลง   - บ้านโนนฤษี  
ต าบลเมืองพลับพลา  อ าเภอหว้ยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
155.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเช่ือมต่อระหว่างบา้น
โนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐ ต.หลุ่งตะเคียน – บ้านโนนงิ้ว  ต.ง้ิว  
๑๕6.โครงการระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่มากบา้นกระทุ่มแท่น  หมู่ที ่
๘  ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
๑๕7.  โครงการระบบประปาผวิดินขนาดใหญ่มากบา้นหนองนกเขา  หมู่
ที่ ๑๕ ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
๑๕8.  โครงการขุดเจอะบ่อบาดาลในพืน้ที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1  ส่งเสริมสนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการ  
ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 
8.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
8.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  
เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
 
 
 
 
 
 
 

1๕9.  โครงการขุดลอกสระสาธารณะ 
๑60.  โครงการกอ่สร้างฝายน้ าล้น คสล. ในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 
 
 
 
 

 
 



4.5  นโยบำยกำรพัฒนำจังหวัด 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประกอบด้วย 10 ด้ำน ดังนี้ 

1. ยุทธศำสตร์กำรสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 

 1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 
2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
 1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
 1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมีและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
 2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
เช่น ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรและจะได้เพ่ิมผลผลิต โดย

ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอ
ความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.4 ส่งเสริมการสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่
ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือการ
อนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
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4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
 แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคที่ดี

และเข้าถึงทุกชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด

กิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทละ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือ
พ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 
4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน 
4.6 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มี

การปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอ

เกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 

 แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน เพื่อเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 

(อสม.) 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพ

และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน และวิธีการทางการ
แพทย ์

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว 
และพ้ืนที่อ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือเครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 
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6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
7.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว/ศำสนำ- วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ 
แนวทางการพัฒนา 
  7.1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช  เพ่ือ
การอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.1  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา  
เพ่ิมข้ึน 
7.3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรการท่องเที่ยว และ สร้างเครือข่าย  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึง
ระดับจังหวัด เพื่อให้เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬา  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ และ นานาชาติ  
8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  และ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้  รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแรกเปลี่ยน
ความรู้ และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ใน
โลก 
8.1  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  
แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
8.3  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวิจัย  เพ่ิมพูนความรู้  เพื่อยกประสิทธิภาพ
การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และ ในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4  บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ เอกชนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  สร้างประโยชน์สูงสุด  แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนในการ
พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
8.6  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และ ภัยพิบัติต่างๆ 
9.2  ส่งเสริมและสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศล และ องค์กรที่เก่ียวข้อง  ใน
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชน และ สถานที่ส าคัญ  เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ 
และ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
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9.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  
เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน 
10.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
10.1  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  ในการพัฒนา
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง  และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
10.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน  ในการรณรงค์
สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
จัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
 
วิสัยทัศน์กำรพัฒนำของจังหวัดนครรำชสีมำ 
 
 “ประตูสู่อีสำน ศูนย์กลำงกำรพัฒนำเศรษฐกิจ  กำรผลิตสินค้ำเกษตร  อุตสำหกรรม  ผลิตภัณฑ์ผ้ำไหม และ
กำรท่องเที่ยว” 
 
4.5  นโยบำยกำรพัฒนำอ ำเภอ เป็นไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัด 
 
 นโยบำยของคณะผู้บริหำรท้องถิ่น 
  ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีความสงบสุขน่าอยู่น่าอาศัย ภายใต้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการบริหารจัดการที่ดี”  
 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี (พ.ศ.255๘-25๖๐) 
 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ระหว่างปี พ.ศ.255๘ – 25๖๐ ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หลุ่งตะเคียน  ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความส าเร็จในช่วง 5 ปี ระหว่างปี พ.ศ.255๘ 
– 2560  จ านวน 9 ยุทธศาสตร์ ๓๘  แนวทางการพัฒนา โดยให้ล าดับความส าคัญในการพัฒนาควบคู่กันไปทุกด้าน แต่
ในระยะต้นจะพัฒนาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอาจมีสัดส่วนมากกว่าด้านอื่น  หลังจากนั้นก็จะเน้นด้าน
การศึกษาและคุณภาพชีวิตในสัดส่วนที่มากข้ึน ดังนี้ 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำในช่วงสำมปี โดยเรียงล ำดับก่อน หลัง แนวทำงในกำรพัฒนำและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ ดังนี ้ 
 1.   ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรท่องเที่ยว/ศำสนำ- วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬำ 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การแข่งขันของประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสม เป็นจุด 
เชื่อมต่อการคมนาคมทางบก เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางอารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นต านานต่อเนื่อง 
ในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หยุดแวะพักท่ีจังหวัดนครราชสีมา และใช้ 
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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        แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลาง
การสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
1.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
1.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
1.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  
1.6 ศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
            ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนนักท่องเที่ยว 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ 
3. จ านวนโครงการที่จัดท า 
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
      เป้าหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 
   2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ  
  2.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
2.4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
       3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 

      4.   ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 

เป้าหมาย       
       เพ่ือสนับสนุนเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ 
ผู้ด้อยโอกาส  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือ
ในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
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เศรษฐกิจ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

3.1  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส
โดยการจัดกจิกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอื่น  

3.2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
ในอนาคต  

3.3  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน 
3.4  เพ่ิมความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3.5  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
3.8  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 

         ตัวชี้วัด 
     1.  จ านวนสรตี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ / และ เด็ก และ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน  

   2.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
   3.จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบ  
   4.จ านวนโรงสีในชุมชน 

 
4.  ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำกำรศึกษำ 
    เป้ำหมำย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา  
ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้    
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
       4.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน  
       4.3   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบ
การศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป          
       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
       2.  จ านวนประชาชนผู้มคีวามรู้ความสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในด้านที่เหมาะสม  
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
       เป้ำหมำย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคม
ขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 
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       แนวทำงกำรพัฒนำ 
5.1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชน

และท้องถิ่น 
5.2  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัด 
5.4  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
5.5  การผังเมืองขอบงท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

        ตัวช้ีวัด 
       1.  จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ า 
       2.  จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       3.  จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

     4.  จ านวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
6.  ยุทธศำสตร์สร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตด้ำนกำรรักษำทรัพย์สินและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    เป้ำหมำย 
       เพ่ือเสริมสร้างการจัดฝึกอบรมและฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและ  อปพร. เพ่ือรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่ต าบล     
       แนวทำงกำรพัฒนำ 

1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัคร 
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน  
        ตัวช้ีวัด 

2. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
7.  ยุทศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม       

 เป้ำหมำย 
       เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
      แนวทำงกำรพัฒนำ 

7.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
7.2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
7.3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  

 ที่ดิน 
7.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัด 

พลังงาน 
7.5  การปลูกจิตส านึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์

และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอื่นๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
7.6  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 
 
 
 



 43  

       ตัวชี้วัด 
       1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรเกษตร       

  เป้ำหมำย 
 เพ่ืออนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนา และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาปัญหา 
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการด าเนินงานจะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
   8.1  ส่งเสริมสนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์
ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

8.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้าง 
จิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

8.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดท า 
ระบบก าจัดขยะรวม  เพ่ือก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
       ตัวชี้วัด 

1) จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ 
2) จ านวนครั้งที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.) จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
 

9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข       
  เป้ำหมำย 

 เพ่ือพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์มากที่สุด  
โดยการด าเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ หน่วยงานของรัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง  
    แนวทำงกำรพัฒนำ 
   9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านชุมชนที่มี
คุณภาพ และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9.2    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอน
และวิธีการทางการแพทย์ 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนครั้งที่ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา  ร่วมกับ รพสต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ให้บริการประชาชน 
2.) จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
3 )  ปัญหาด้านการสาธารณสุขลดน้อยลง 
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4.6  นโยบำยของคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
  ผู้บริหารท้องถิ่นมีแนวทางนโยบายในการพัฒนาให้ “ชุมชนมีควำมสงบสุขน่ำอยู่น่ำอำศัย 
ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรบริหำรจัดกำรที่ดี”  

เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์ของอ าเภอห้วยแถลง  และส าคัญสุดความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนชาวต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  โดยภายในระยะเวลา  4  ปี  ตั้งแต่  ปี  พ.ศ. 25๕๖ -  25๖๐  จะพัฒนาต าบลหลุ่งตะเคียนตาม
แนวนโยบายแนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ดังนี้ 
1.  นโยบำยกำรพัฒนำเรื่องน้ ำอุปโภค – บริโภค  และกำรเกษตร  เพื่อให้ชำวต ำบลหลุ่งตะเคียนมีน้ ำเพื่อ
อุปโภค - บริโภคอย่ำงเพียงพอและตลอดปี   มีแหล่งน้ ำที่สำมำรถกักเก็บน้ ำส ำหรับกำรเกษตรอุปโภค -  
บริโภค  อย่ำงเพียงพอต่อควำมต้องกำรและตลอดปี 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 
  1.  จัดหาเครื่องสูบน้ าขนาดใหญ่  พร้อมท่อส่งน้ าส าหรับแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  สูบน้ าจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  และกักเก็บน้ าไว้ส าหรับอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร  ของชาวต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 
  2.  จัดหารถน้ าขนาดกลาง  เพ่ือบรรเทาสาธารณภัย เช่น อัคคีภัย  ภัยแล้ง  หรือส าหรับรถน้ า
ต้นไม้ที่ปลูกตามแนวพระราชด าริของในหลวง  ตามป่าสาธารณะ  บริการน้ าอุปโภค – บริโภค  ให้แก่ชาวต าบล
หลุ่งตะเคียน 

3.  จัดให้มีสระน้ า  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  ไว้ส าหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
น้ าอุปโภค - บริโภค  การเกษตรเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก้ไขอย่างถาวร 
  4.  ขุดลอก  ห้วย  หนอง  คลอง บึง  แหล่งน้ าธรรมชาติหรือที่สร้างขึ้นที่ตื้นเขินให้สามารถกัก
เก็บน้ า ไว้อุปโภค - บริโภค เพ่ือการเกษตรและส าหรับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร 
  5.  จัดให้มีการขุดเจาะบ่อบาดาลส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่มีแหล่งน้ าตามท่ีกล่าวมา 
  6.  จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าส าหรับครัวเรือนหมู่บ้าน  เช่น  โอ่งน้ า   แทงก์น้ า 
   

ตัวช้ีวัด 
  1.  จ านวนครุภัณฑ์ที่จัดหามีเพียงพอและทั่วถึง 
  2.  จ านวนแหล่งน้ ามีเพียงพอทั่วถึง 
  3.  จ านวนประชากรที่ได้รับประโยชน์ 

4.  จ านวนเรื่องปัญหาความเดือดร้อน  ขอความสนับสนุน  ลดลง   
5.  ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 

2.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มมูลค่ำผลผลิตภำคกำรเกษตรเช่น  ข้ำวหอมมะลิ  มันส ำปะหลัง  
อ้อย  งำด ำ  เป็นต้น  เพิ่มศักยภำพของกลุ่มอำชีพต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพและส่งเสริมสนับสนุนหนึ่งต ำบล  
หนึ่งผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของต ำบลหลุ่งตะเคียนส่งเสริมกำรลดรำยจ่ำย  เพิ่มรำยได้  ขยำยโอกำสเพื่อ
ลดปัญหำควำมยำกจนและสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
  1.จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว  พันธุ์มันส าปะหลัง  พันธุ์อ้อย  พันธุ์งาด าที่มีคุณภาพให้ผลผลิตสูง  เน้น
การส่งออกขายได้ราคาสูง 
  2.จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการผลิต 
  3.  เน้นการท าเกษตรอินทรีย์   การใช้ปุ๋ยชีวะภาพและลดปุ๋ยเคมีสารเคมี 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มสตรี   แม่บ้าน  ผู้ว่างงาน  ได้มีงานท า 
5. สนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์  หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพเดิมให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวช้ีวัด 
1. รายได้เฉลี่ยของประชากรเพ่ิมขึ้นในทุก  ๆ  ปี 
2. คุณภาพประชากรดีขึ้น 
3. จ านวนผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 

3.   นโยบำยกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อส่งเสริมพัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในชุมชน  ทั้งทำงด้ำนจิตใจ  
ด้ำนกำรศึกษำ  ด้ำนสุขภำพอนำมัย  ด้ำนสวัสดิกำรและสังคม  ด้ำนกีฬำ  ให้มีคุณภำพและพึ่งพำตนเองได้ 

แนวทางการพัฒนา 
1. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  HIV    
2. พัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
4. พัฒนาส่งเสริมสุขภาพ  และอนามัย 
5. ป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคติดต่อ 
6. พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน   
7. พัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
8. สร้างจิตส านึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด 

  1.  จ านวนผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ติดเชื้อ  HIV  ได้รับการสงเคราะห์มากข้ึน 
  2.  ชุมชนมีความสงบสุข  สามัคคี  ร่วมกิจกรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  3.  เยาวชน  ประชาชนทั่วไป  มีสุขภาพจิต – สุขภาพกายที่ดี  ไม่มีโรคภัย 
  4.  จ านวนผู้เจ็บปว่ย อุบัติเหตุหรือการลักขโมย  ลดลง 
4.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  เพื่อพัฒนำยกระดับคุณภำพด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้ได้
มำตรฐำนม่ันคงถำวรและทั่วถึง  เพียงพอ  แก่ควำมต้องกำรของรำษฎรและเป็นส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้กำร
พัฒนำด้ำนอ่ืน ๆ ประสบควำมส ำเร็จ 
  แนวทำงพัฒนำ 
  1.  ด้านคมนาคมขนส่ง การสัญจรไป–มา  ให้มีความสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐานและทั่วถึง 
  2.  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะ มีอย่างเพียงพอสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน 
  3.  ด้านน้ าประปา เพื่อการอุปโภค – บริโภค ให้มีอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
5.  นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้ชุมชนน่ำอยู่  ป่ำสำธำรณะ  ป่ำชุมชน  ได้รับกำรดูแลรักษำ  
ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  แนวทำงพัฒนำ 

1. รณรงค์และปลูกจิตส านึกในการดูแลรักษาความสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. บ ารุงรักษาส่งเสริมให้มีป่าชุมชน 
3. ปลูกป่าตามแนวพระราชด าริของในหลวง  เช่นปลูกหญ้าแฝก  ต้นคูณ 

ตัวช้ีวัด 
1. ชุมชนมีความน่าอยู่ 
2. ป่าสาธารณะ  ป่าชุมชนไม่ถูกบุกรุก 
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3. มีแหล่งอาหารป่าในชุมชนเพิ่มข้ึน 
6.   นโยบายพัฒนาด้านบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนราชการ  อื่น ๆ  

แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาการเมืองและสังคม 

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
3. จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์  การท างานที่มีคุณภาพเพียงพอต่อการท างานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ  รวดเร็ว  และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน 
7.   นโยบำยกำรพัฒนำตำมแผนกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบำยของรัฐบำล  เพื่อ
ปฏิบัติงำนหรือด ำเนินกำรตำมภำรกิจที่ได้รับกำรถ่ำยโอนในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะระหว่ำงรัฐกับ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงำน
ตำมแนวนโยบำยของรัฐบำล 
 
  แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. ปฏิบัติงานการถ่ายโอนกิจการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมอัตราการเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของแม่และลูก 
4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  

อุบัติภัย  อาชญากรรม  และสาธารณภัยต่าง ๆ 
5. ส่งเสริมการเข้ารับบริการสาธารณสุข 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล  และยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
2. ปัญหายาเสพติดลดความรุนแรงไม่มีผู้เสพ ผู้ค้า  ชุมชนเข้มแข็ง   
3. แม่และเด็กได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
4. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  จ านวนอุบัติเหตุ  อุบัติภัย   
      อาชญากรรม  ลดลง 
5. จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างก้าวหน้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  5  บัญชีโครงกำรพัฒนำ   ส่วนที่มีศักยภำพสำมำรถด ำเนินกำรได ้
       บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

1.   ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางการ
สัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและ
นันทนาการ 

2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  
โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 
3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการ
เข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

 
4 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
1,๐00,000 
 
 
 
 
 
400,000 
 
 
 
 

 
 

300,000 

 
4 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1,๐00,000 
 
 
 
 
 
400,000 
 
 
 
 

 
 

300,000 

 
4 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1,๐00,000 
 
 
 
 
 
400,000 
 
 
 
 

 
 

300,000 

 
12 

 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

3 

 
3,000,000 
 
 
 
 
 
1,200,000 
 
 
 
 

 
 

900,000 

 
 
 
 
 
 
 



   

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

1.   ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ 
วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬำ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

5.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา
ชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ  

 
๕ 
 
 
 

 
2,90๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 

 
2,90๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

 
4 
 
 
 
 
 
 

 
2,90๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 

 
15 

 
 
 
 
 
 

 
๔๙,๐๘๐,๐๐๐ 

รวม 1๑ 4,600,000 11 4,600,000 11 4,600,000 33 13,800,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

2.  ยุทธศำสตร์กำรด้ำนกำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ี
ดี 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ
ทัศนคติในด้านต่างๆ 

2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
3.การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความ
เหมาสมสอดคล้อง 
 

 
10 
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30,9๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

9,11๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,9๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

9,11๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30,9๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

9,11๐,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
92,7๐๐,๐๐๐ 

 
 
 
 
 
 

27,330,๐๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

         บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
             องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

2.  ยุทธศำสตร์กำรด้ำนกำรจัดกำรบ้ำนเมือง 
ที่ด ี

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

 
 

6 

 
 

930,000 

 
 

6 

 
 

930,000 

 
 

6 

 
 

930,000 

 
 

18 

 
 

2,790,000 

รวม 24 40,940,000 24 40,940,000 24 40,940,000 84 122,820,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

 3.  ยุทธศำสตร์ด้ำน 
กำรพัฒนำสังคม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการ
ให้เกิดกองทุน หรือจัดหา
งบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้
มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  เลี้ยง
ตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น  
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8,775,000 
 

 
 

8 
 
 

 
    
8,775,000 
 

 
 

8 
 
 

 
    
8,775,000 
 

 
 

24 
 
 

 
   
26,325,000 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

 3.  ยุทธศำสตร์ด้ำน 
กำรพัฒนำสังคม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็ก
และเยาวชน  เพ่ือเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต 
3. ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้า
ชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน 

 
 
 
 
 

4 

 
   
 
 
 
33,375,000 

 
 
 
 
 

4 

 
   
 
 
 
 33,375,000 

 
 
 
 
 

4 

 
   
 
 
 
 33,375,000 

 
 
 
 
 

12 
 

 
 
 
 
 

100,125,000 
 

รวม ๑2 42,150,000 ๑2 42,150,000 ๑2 42,150,000 36 126,450,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑ ) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

4.  ยุทศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
กำรศึกษำ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้าน
การศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมี
ทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคม
อาเซียน  
3.   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็น
เครื่องมือประกอบการศึกษา  เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชน
ทั่วไป      

 

6 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

6,200,000 
 
 

300,000 
 
 
    
 

2,100,000 
 

 

6 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

6,200,000 
 
 

300,000 
 
 
    
 

2,100,000 
 

 

6 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

6,200,000 
 
 

300,000 
 
 
    
 

2,100,000 
 

 

18 
 
 

3 
 
 
 
 

6 
 
 

18,600,000 
 
 

900,000 
 
 
 
 

6,300,000 
 
 

รวม 9 8,600,000 9 8,600,000 9 8,600,000 27 25,800,000 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
บก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการ
บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
2  การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ 

   3  การก่อสร้างและและบ ารุงรักษา   
     ทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อ 
     ระหว่างองค์กรปกครองส่วน  
     ท้องถิ่น จังหวัด 

4. การสาธารณูปโภค -  
สาธารณูปการ 
5.   การผังเมืองของท้องถิ่นและผัง
เมืองรวมของจังหวัด 

15 
 
 
 

1 
 

4 
 
 
 
 

2 
 

4 
 

46,890,000 
 
 
 

300,000 
 

13,500,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 

4,350,000 
 

15 
 
 
 

1 
 

4 
 
 
 
 

2 
 

4 
 

46,890,000 
 
 
 

300,000 
 

13,500,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 

4,350,000 
 

15 
 
 
 

1 
 

4 
 
 
 
 

2 
 

4 
 

46,890,000 
 
 
 

300,000 
 

13,500,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 

4,350,000 
 

45 
 
 
 

3 
 

12 
 
 
 
 

6 
 

12 
 

140,670,000 
 
 
 

900,000 
 

40,500,000 
 
 
 
 

3,600,000 
 

13,050,000 
 

รวม 26 64,719,000 26 64,719,000 26 64,719,000 63 194,157,000 
          

 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

 6.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำ
ควำมปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัด
ฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟู
ต ารวจบ้าน และ อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  
เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ 
และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน 

๕ 
 
 
 
 
 

8,000,000 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

8,000,000 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

8,000,000 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

24,000,000 
 
 
 
 
 

รวม 5 8,000,000 5 8,000,000 5 8,000,000 18 24,000,000 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

 
ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

7.  ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และ
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
2  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล
และน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  
และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้  การใช้
ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน 

3 
 

7 
 
 

2 

1,200,000 
 

13,250,000 
 
 

750,000 
 
 
 

3 
 

7 
 
 

2 

1,200,000 
 

13,250,000 
 
 

750,000 
 
 
 

3 
 

7 
 
 

2 

1,200,000 
 

13,250,000 
 
 

750,000 
 
 
 

9 
 

18 
 
 

9 

3,600,000 
 

39,750,000 
 
 

2,250,000 

รวม 12 15,200,000 12 15,200,000 12 15,200,000 36 45,600,000 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

 8.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรเกษตร 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง 
และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

25 
 
 
 

12,020,000 
 
 
 

25 
 
 
 

12,020,000 
 
 
 

25 
 
 
 

12,020,000 
 
 
 

75 
 
 
 

36,060,000 

รวม 25 12,020,000 25 12,020,000 25 12,020,000 75 36,060,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

 

ยุทธศำสตร ์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 
 9.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำ
สำธำรณสขุ 

จ ำนวนโครงกำร งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

9.1 การส่งเสรมิและสนับสนุนใหก้าร
รักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  
หมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน
เพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการที่ดี  ทั่วถึง 
และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ 
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
9.2    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน 
ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรยีนรู้
การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  
การป้องกันโรคการใช้ยาอย่างถูกตอ้ง  
การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และ 
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการดา้นสาธารณสุขตามขั้นตอนและ
วิธีการทางการแพทย ์

1 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,920,000 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,920,000 
 
 

1 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,920,000 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
 

39 
 
 

450,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,760,000 
 
 

รวม 14 3,070,000 14 3,070,000 14 3,070,000 42 9,210,000 

 
 
 
 
 



   

ส่วนที่  5  บัญชีโครงกำรพัฒนำ   ส่วนที่บูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
  บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

1.   ยุทธศำสตร์พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว ศำสนำ วัฒนธรรม  ประเพณี

และกีฬำ 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
1พัฒนารายได้จากการจดักิจกรรมท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  
การเป็นศูนย์กลางการสัมมนา  กีฬาเพื่อการ
ท่องเที่ยวและนันทนาการ 
2  สนับสนุนส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  
โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวฒันธรรม 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรปูการเข้า
แหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

 
1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 

 
1,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
500,000 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
3,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,500,000 

รวม 2 1,500,000 2 1,500,000 2 1,500,000 6 4,500,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทาง
บก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการ
บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2  การสาธารณูปโภคและการ
ก่อสร้างอ่ืนๆ 

3  การก่อสร้าง  บ ารุงรักษา ทางบก
และทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4  การสาธารณูปโภค -  
สาธารณูปการ 

5  การผังเมืองของท้องถิ่นและผัง
เมืองรวมของจังหวัด 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

80,300,000 
 
 
 

16,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5,000,000 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

90,300,000 
 
 
 

16,000,000 

รวม 18 96,300,000 1 5,000,000 1 5,000,000 19 106,300,000 

            
 
 

 



   

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ   แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 255๙ – 25๖๑) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 

 

ยุทธศำสตร์ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ รวม 3 ปี 

 8.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำร
เกษตร 

จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ จ ำนวน
โครงกำร 

งบประมำณ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือ
กับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง 
และ ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

2 
 
 
 

 

86,570,000 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

60,500,000 
 
 
 
 

1 
 
 
 

 

60,500,000 
 
 
 
 

4 
 
 
 

 

207,570,000 
 
 
 
 

รวม 2 86,570,000 1 60,500,000 1 60,500,000 4 207,570,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนที่  1  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภำพและมีงบประมำณเพียงพอสำมำรถที่จะด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำสำมปีได้ 
ยุทธศำสตร์ที่  1  ยุทธศำสตร์พัฒนำกำรท่องเท่ียว  ศำสนำ – วัฒนธรรม  ประเพณี และ กีฬำ  
แนวทำงที่   1  พัฒนำรำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  กำรเป็นศูนย์กลำงกำรสมัมนำ  กีฬำเพ่ือกำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

1 
 
 

โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

 
 

 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ไทย เช่น บุญบั้งไฟ  ลอย
กระทง  ออกพรรษา ประเพณี
สงกรานต์   บวงสรวงย่าโม 
ร่วมกับสภาวัฒนธรรมต าบล
หลุ่งตะเคียน  เป็นต้น 

4  ครั้ง   
 
 

 

 300,000 
(อบต.) 

 
 

300,000 
(อบต.) 

 
 

300,000 
(อบต.) 

4  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้นจ านวน 
1,000 ครอบครัว 
55% 

ส่วน
การศึกษา 

2 ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม   
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจา้ง/
เด็กเยาวชน  และประชาชน
ทั่วไป 
 

เพื่อส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรม
คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วนต าบล/ลูกจา้ง/
เด็กเยาวชน  และประชาชน
ทั่วไปตลอดตนการการขับร้อง
หมู่สรภัญญะ 
 

150   คน  100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
150   
คน 

เด็กเยาวชน  
ประชาชนท่ัวไปและ
พนักงานส่วนต าบลมี
คุณธรรมจริยธรรม 

ส่วน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

3 ส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

10  ครั้ง  100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
100,000 

อบต. 
10  ครั้ง   ประชาชนมีคุณธรรม

จริยธรรม 
ส่วน

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 
 
 

ปรับปรุงสนามกีฬาในทุกๆ
หมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา 

เพื่อปรับปรุงสนามกีฬา
หมู่บ้าน 

15  หมู ่  500,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

15  หมู ่ มีสนามกีฬาหมู่บ้าน 

การเล่นกีฬาไดร้ับการ
ส่งเสริม 

ส่วน
การศึกษา 

 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และ กีฬา  
แนวทางที่   2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

5 
 
 

  โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมปรับปรุงแหล่ง 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใน
ต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น
สถานท่ีท่องเที่ยว   
เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญ 

  ๑  แห่ง 
- ล ามาศ 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

๑ แห่ง ประชาชนมีแหล่ง
ท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยวได้รบั
การอนุรักษ ์

ส านักปลดั 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และ กีฬา  
แนวทางที่  4  การพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

6 
 
 

  โครงการจัดท าป้ายบอกทาง  
ภาษาไทย – อังกฤษ  เพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
 

เพื่อให้เกิดความปลอดภยัใน
การใช้รถใช้ถนน และ เพื่อเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 

100  จุด  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยและพิกัด
สถานท่ีในการสญัจร
ไปมา 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และ กีฬา  
แนวทางที่  ๕  ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมลานกีฬาชุมชน และ การจดัการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

7 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด /กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 

 

เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิภายในชุมชน/กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์เชื่อม
สัมพันธไมตรี  

2  ครั้ง  500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 คณะผู้บริหาร / ส.
อบต./พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจา้ง และ
ประชาชนมีการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดในชุมชนและ
เชื่อมสัมพันธไมตรีกับ  
อปท.อื่น  

ส่วน
การศึกษาฯ 

๘ โครงการจดัการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

เพื่อให้มีการแข่งขันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิและเช่ือม
สัมพันธไมตรี ระหว่างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ๕  แห่ง 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก มีการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดและเชื่อม
สัมพันธไมตร ี

ส่วน
การศึกษาฯ 

9 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  
คสล. เอนกประสงค์ ภายใน
ต าบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อก่อสร้างลานกีฬา คสล.
เอนกประสงค์ 
เพื่อเป็นท่ีออกก าลังกายเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

35*50 *.15 
เมตร 

15  แห่ง 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 มีการก่อสร้างสนาม
กีฬาในหมู่บ้าน 
มีที่ออกก าลังกายเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

ส่วนโยธา 

10 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
ระดับต าบล 

เพื่อก่อสร้างสนามกีฬาระดับ
ต าบล 
เพื่อเป็นท่ีออกก าลังกายเพื่อ
ห่างไกลยาเสพติด 

1  ครั้ง 
 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการก่อสร้างสนาม
กีฬาระดับต าบล 
มีสถานท่ีออกก าลัง
กายเพื่อห่างไกลยา
เสพติดระดับต าบล 

ส่วนโยธา 

 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

11 โครงการจดัหาเครื่องออก
ก าลังกาย 

 

ใหบ้ริการประชาชนเพื่อออก
ก าลังกายกลางแจ้ง 

1  ครั้ง  ๑,๐00,000 
(อบต.) 

๑,๐00,000 
(อบต.) 

๑,๐00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติดในชุมชน 

ส านักปลดั 

 
 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางที่ .1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัตภิารกิจหน้าท่ี ตามกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  ท้ังนี้รวมถึงการ
สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลีย่นความรู้  ทัศนคติในด้านต่างๆ  
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

1๒ โครงการเบิกจ่ายเงินเดือน  
ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
ข้าราชการการเมืองและ
พนักงานจ้าง 

เพื่อเบิกจ่ายเงินเดือน  
ค่าตอบแทน เงินสวัสดิการ  
ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  
ข้าราชการการเมืองและ
พนักงานจ้าง 

24  ครั้ง  ๒2,000,000 
(อบต.) 

๒2,000,000 
(อบต.) 

๒2,000,000 
(อบต.) 

 สามารถจ่ายเงินเดือน  
ค่าตอบแทน เงิน
สวัสดิการ  
ข้าราชการ  
ลูกจ้างประจ า  
ข้าราชการการเมือง
และพนักงานจ้าง 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

1๓ โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรต ิ/ ปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

เพื่อจัดงานโครงการเฉลมิพระ
เกียรต/ิ ปกป้องสถาบันของ
ชาติ 

4  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีการจัดงานเฉลิม
ฉลองในโอกาสต่างๆ 

ส านักปลดั 
 

1๔ โครงการจดังานพระราชพิธี  
รัฐพิธี  และงานพิธี 

เพื่อจัดงานรัฐพิธีต่างๆ 5  ครั้ง  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

 มีการจัดงานรัฐพิธีใน
งานต่างๆ 

ส านักปลดั 
 

 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

1๕ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อเป็นการป้องกัน  
ปราบปรามและแก้ไขปัญหา
สังคม 
 

1  ครั้ง  ๑๐0,000 
อบต. 

๑๐0,000 
อบต. 

๑๐0,000 
อบต. 

 สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าผิดมาลงโทษ
เพื่อเป็นการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความผาสุก
ในชุมชน  ประชาชน
ในพื้นที่ 

ส านักปลดั 
 

1๖ โครงการปรับปรุงต่อเติมที่ท า
การ /จัดใหม้ีห้องน้ า  ท่ีท า
การ อบต. หลุ่งตะเคียน 

เพื่อขยายพื้นท่ีที่ท าการ อบต. 
และ สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 
 

1  ครั้ง  700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

 มีความสะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานของ
พนักงาน และ 
สะดวกแก่การบริการ
ประชาชนการ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 

1๗ โครงการปรับปรุงต่อเติม
หอประชุม  อบต. หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อขยายพื้นท่ีหอประชุม 
อบต. และ สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

1  ครั้ง  700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

 มีความสะดวกแก่การ
บริการประชาชนและ
สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงาน 

ส่วนโยธา 

1๘ โครงการก่อสร้างป้ายที่ท า
การ  อบต. หลุ่งตะเคียน 

เพื่อก่อสร้างป้ายที่ท าการ 
อบต. หลุ่งตะเคียน  ให้เป็น
รูปธรรม  เข้าสู่ประชาชน
อาเซียน 

1  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีความสะดวกและ
มองเห็นได้ชัดเจนแก่
ผู้มารบัการบริการ 

ส่วนโยธา 

19 โครงการก่อสร้างที่ท าการ  
อบต. หลุ่งตะเคียน 

เพื่อจัดให้มีท่ีท าการ  อบต. 
และ สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชน 

1  ครั้ง  6,000,000 
(อบต.) 

6,000,000 
(อบต.) 

6,000,000 
(อบต.) 

 มีความสะดวกและ
เพียงพอแก่การ
บริการประชาชน 

ส่วนโยธา 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

20  โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ 
/ลาน คสล. เพื่อบริการ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
จอดรถในการตดิต่อราชการ 

กว้าง 7 ม. ยาว 
25 ม. 
1  โรง 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีความสะดวกและ
เพียงพอแก่การ
บริการประชาชน 
 

ส่วนโยธา 

21 โครงการพัฒนาศักยภาพ
พนักงาน  สมาชิกสภา  
ผู้บริหาร ผู้น าชุมชน และ 
ตัวแทนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

เพื่อเพ่ิมความรู้  เพิม่
ศักยภาพพนักงาน  สมาชิก
สภา  ผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

20   ครั้ง  800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

 มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพ
พนักงาน  สมาชิก
สภา  ผู้บริหาร ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 
 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางที่ 2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนใหส้ะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคญั 
และ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

22 โครงการจดัให้มีและซ่อมแซม
รักษาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ในองค์กร 

เพื่อให้มีให้มีและซ่อมแซม
รักษาวัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน  
อบต.หลุ่งตะเคียน 
 
 

        



   

 22.1 ค่าวัสดุส านักงาน เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

4  ครั้ง  800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.2  ค่าวัสดุงานบ้าน  งาน
ครัว   

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 
 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.3 ค่าวัสดุยานพาหนะ
และ ขนส่ง     

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 
 
 

24  ครั้ง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 
 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.4  ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ 
หล่อลื่น   

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

12  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.5 ค่าวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่   

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

4  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 



   

 22.6 วัสดุคอมพิวเตอร ์ เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.7 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

6  ครั้ง  500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.8 วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

2  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์   

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  1,000,000 
(อบต.) 

1,00,000 
(อบต.) 

1,00,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส่วนโยธา 

กิจการ
ประปา 

 ๒2.๑๐ค่าวัสดุตรวจสอบ
คุณภาพน้ า 

เพื่อให้มีวัสดตุรวจสอบ
คุณภาพน้ าอุปโภค-บริโภค 

๑  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีวัสดุเพื่อใช้
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส่วนโยธา 

กิจการ
ประปา 



   

 22.11 ค่าวัสดุกีฬา   เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.12 ค่าวัสดุการศึกษา
ศูนย์  พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 

 22.13 จัดหาเครื่องปริ้น
เตอร์เลเซอร ์

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

80,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.14 จัดหา เครื่องพ่นยุง  เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.15 จัดหาซื้อกล้องถ่าย
ภาพนิ่ง / กล้องวิดิโอ /วีดิ
ทัศน์  ระบบดิจิตอล 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  ๕0,000 
(อบต.) 

๕0,000 
(อบต.) 

๕0,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 



   

 22.16 จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (โน๊ต
บุค) 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.17 จัดหา
เครื่องปรับอากาศใน
ส านักงาน 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.18 จัดหาโต๊ะท างาน  
เก้าอี้  ส านักงาน 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.19 จัดหาคอมพิวเตอร์
แบบตั้งโต๊ะ 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

60,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.20 จัดหาเครื่องขยาย
เสียงพร้อมตู้ล าโพงประจ า  
อบต. 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 



   

 22.21 จัดหาเต้น เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

120,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.22 จัดหาโต๊ะขาว เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.22 จัดหาเก้าอี้พลาสติก
บริการประชาชน 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  100,000 
(บาท) 

100,000 
(บาท) 

100,000 
(บาท) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

 22.23 วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์   อ่ืนๆ 

เพื่อให้มีและซ่อมแซม วัสดุ  
อุปกรณ์ ครภุัณฑ์ ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

1  ครั้ง  400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 มีและซ่อมแซมรักษา
วัสดุ  อุปกรณ์  
ครุภณัฑ์  ให้เพียงพอ
เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงาน  อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 

23 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษรีายได ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษ ี

1  ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 การจัดเก็บรายได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

24 โครงการสนับสนุนศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการจดัซื้อจัด
จ้าง  ของ  อปท. ระดับ
อ าเภอ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานท้องถิ่นอ าเภอ 

1  ครั้ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจดัจ้างท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
โปร่งใส 

ส านักปลดั 



   

25 โครงการปรับปรุงส่งเสรมิ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน   

1  ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 มีศูนย์บริการ
ประชาชน  ตอบรับ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

ส านักปลดั 

26 โครงการจดัท าระบบแผนที่
เสียภาษ ี

เพื่อจัดท าแผนเก็บภาษ ี 1  ครั้ง  1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต.) 

 มีแผนท่ีเก็บภาษีใน
ต าบล 

การคลัง 

27 โครงการจดัเก็บข้อมลู  จปฐ. เพื่อบันทึกข้อมูล  จปฐ.ใน
ครัวเรือนทุกครัวเรือน 

1  ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 ข้อมูล  จปฐ.ใน
ครัวเรือนได้รับการ
บันทึกทุกครัวเรือน 

ส านักปลดั 

28 โครงการจดัซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานราชการ  อบต. 

1  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 การสื่อสารการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลดั 

29 โครงการสารสนเทศ พร้อม
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในพื้นที่ต าบล/ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก   / ส่วน
ราชการ ในพ้ืนท่ี 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร 

12  ครั้ง  1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 การสื่อสารการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ดา้นการจัดการบ้านเมืองที่ดี  
แนวทางที่ 4  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

30 โครงการโคราชเมืองสะอาด  
และกิจกรรม  5  ส. 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงาน  

12  ครั้ง  500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 ส านักงานมีความ
สะอาดเรียบร้อย เป็น
ระบบ  เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
ส่วนการคลัง 

ส่วนโยธา 

การศึกษาฯ 



   

31 โครงการจดัท าและทบทวน
แผนพัฒนาสามปี  25๖๐ – 
256๒ และ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท าแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1  ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีบทบาท
และมสี่วนร่วม   ใน
การก าหนดแนว
ทางการพัฒนา 

ส านักปลดั 

32 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้งสมาชิก
และผูบ้ริหารท้องถิ่น  
(กรณีแทนต าแหน่งว่าง)  

1  ครั้ง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 มีการเลือกตั้งสมาชิก
และผูบ้ริหารท้องถิ่น 
มีการเลือกตั้ง ด้วย
ความเรยีบร้อย
โปร่งใส  เป็นธรรม 

ส านักปลดั 

33 โครงการจ้างท่ีปรึกษา  วิจัย  
ประเมินผล หรือ พัฒนา
ระบบต่างๆ 

เพื่อให้หน่วยงานอ่ืนได้เข้า
ร่วมติดตามตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

1 ครั้ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

34 โครงการอบรมเยาวชนเธอคือ
ความหวัง 

เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่าง
ในการท าประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมของชุมชน 

1 ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 เยาวชนสามารถใช้
เวลาว่างในการท า
ประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวมชุมชน 

ส านักงาน
ปลัด 

35 โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ
ตามหลักค่านิยม  ๑๒  
ประการ 

เพื่อค้นหาเยาวชนท่ีมีจิตอาสา
เป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน
ทั่วไป 

๑ ครั้ง  ๑0,000 
(อบต.) 

๑0,000 
(อบต.) 

10,000 
(อบต.) 

 เยาวชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม และ มี
ความรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม  แนวทางที่  1  การส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่
เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

36 โครงการให้ความรู้แม่และ
เด็ก 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเขา้
ในการปฏิบัตตินในการเป็นแม่ และ
การดูแลเด็ก 

1  ครั้ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 แม่และเด็กมีความรู้
เพิ่มขึ้น 

ส านักปลดั 

37 โครงการก่อสร้าง และ 
ซ่อมแซมบ้านคนจนในเขต
พื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เพื่อช่วยเหลือผูด้้อยโอกาส และ 
ยากจน ในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคยีน   

15  หลัง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยท่ีเหมาะสม 
และมั่นคง  ถาวร 

ส านักปลดั 

38 โครงการจดัตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนมีกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผูท้ี่
ต้องได้รับการดูแลในชุมชน และ 
เป็นการส่งเสรมิให้ประชาชนได้
รวมตัวกันเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

๑  ครั้ง  ๒๐๐,๐๐๐ 

( อบต. ) 
๒๐๐,๐๐๐ 

( อบต. ) 
๒๐๐,๐๐๐ 

( อบต. ) 
 ประชาชนมีกองทุน

สวัสดิการชุมชนท่ี
สามารถช่วยเหลือ
เกื้อกูลผู้ที่ต้องได้รับ
การดูแลในชุมชน 
และ เป็นการ
ส่งเสริมให้
ประชาชนไดร้วมตัว
กันเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น ที่ดีขึ้น 

 

39 โครงการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต และ สงเคราะห์
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติด
เชื้อเอดส ์ ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร ้
 

เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดช้ือเอดส ์ผู้ด้อยโอกาส   ผู้ยากไร้ 
และจัดสถานท่ีพร้อมเครื่องอ านวย
ความสะดวกให้อย่างเหมาะสม 

1,020  ราย  8,000,000 
(กรมส่งเสริม

ฯ) 

8,000,000 
(กรม 

ส่งเสริมฯ) 

8,000,000 
(กรม 

ส่งเสริมฯ) 

 ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดช้ือเอดส์  
ผู้ด้อยโอกาส  ผู้
ยากไรไ้ดร้ับการ
ช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวก
เบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

ส านักปลดั 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะ

ได้รับ 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

40 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผูม้ีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง /จัดสถานท่ีพร้อม
เครื่องอ านวยความสะดวกให้อย่าง
เหมาะสม 

๑๕ ครัวเรือน  75,000 
(อบต. ) 

75,000 
(อบต. ) 

75,000 
(อบต. ) 

 ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง /
จัดสถานท่ีพร้อม
เครื่องอ านวยความ
สะดวกให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 

ส านักปลดั 

41 โครงการรณรงคป์้องกัน
และแก้ไขปญัหาโรคเอดส ์

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิธีการ 
ระวังป้องกันและตะหนักในพิษภัยของ
โรคเอดส ์
 

120  คน  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ตะหนักในโทษภัย
โรคเอดส ์

ส านักปลดั 

42 โครงการป้องกันและระงับ
โรคตดิต่อ 

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจวิธีการ 
ระวังป้องกันและระงับโรค 
ติดต่อ 

1,000 คน  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 ประชาชนมีความรู้
ในการป้องกันและ
ระงับโรคติดต่อ 
 

ส านักปลดั 

43 โครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาผู้ตดิเช้ือเอดส์  
อ าเภอห้วยแถลง 
 

เพื่อให้มีศูนย์ช่วยเหลือผู้ตดิเช้ือเอดส์ใน
อ าเภอห้วยแถลง 

1  แห่ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 ผู้ติดเชื้อเอดสไ์ดร้ับ
การช่วยเหลือจาก
ศูนย์ฯ 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม  
แนวทางที่ 3  ส่งเสริมอาชีพ /พัฒนาสินค้า/ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน  เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

44 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ  กลุ่ม
อาชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน  ประชาชนต าบลหลุ่ง
ตะเคียน ตลอดจนการ
ฝึกอบรมนวดแผนไทย 

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจใน 
ชุมชนให้ยั่งยืน  เพิ่มรายแก่
ประชาชนท่ัวไป 

15  กลุม่ 
มีรายได้เพิม่  

10   
เปอร์เซ็นต ์

 
 

 1,500,000 
อบต 

1,500,000 
อบต 

1,500,000 
อบต 

 ชุมชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น  มีรายได้
เพิ่มขึ้น  10  
เปอร์เซ็นต ์
 
 

ส านักปลดั 

45 ส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าร ิ
 

         

 ๔5.๑  โครงการอนุรักษ์พืช 
และ สมุนไพร ในท้องถิ่น  อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์พืชและ
สมุนไพรในท้องถิ่น ให้ด ารง
อยู่ต่อไป 

๑๕  หมู่บา้น
และ หน่วยงาน
ราชการในพ้ืนท่ี 

 100,000 100,000 100,000  พืชในท้องถิ่น และ 
สมุนไพรในท้องถิ่น
สามารถอยู่คู่กับหลุ่ง
ตะเคียน ต่อไป 

ส านักงาน
ปลัด 

 ๔5.๒ โครงการปลูกผัก / 
แตงน้ าหยดปลอดสารพิษ   

เพื่อส่งเสริมอาชีพ ๑  แห่ง  100,000 100,000 100,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๓  ปลูกต้นไมต้ามแนว
พระราชด าริภายในบ้านไผ่
นกเขา 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่า 1  แห่ง   100,000 100,000 100,000  มีพื้นท่ีป่ามากยิ่งข้ึน ส านักปลดั 

 45.๔  เลีย้งปลาดุกรัฐเซยีใน
อ่างซีเมนต์ภายในบ้านสรศักดิ ์

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  100,000 100,000 100,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๕  ปลูกต้นไมต้ามแนว
พระราชด าริภายในบ้านสระ
มะค่า 

เพิ่มพื้นท่ีป่า 1  แห่ง   100,000 100,000 100,000  มีพื้นท่ีป่ามากยิ่งข้ึน ส านักปลดั 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 45.๖  พัฒนาการทอผ้าไหม  
มัดหมี่ บ้านหนองสาย 

เพื่อส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  100,000 100,000 100,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๗  ปลูกสมุนไพร
พื้นเมือง/ต้นไม้ในท่ีสาธารณะ
ภายในบ้านตาด่อน 

เพิ่มพื้นท่ีป่า 1  แห่ง   100,000 100,000 100,000  มีพื้นท่ีป่ามากยิ่งข้ึน ส านักปลดั 

 45.๘  สนับสนุนการ
เพาะปลูกเห็ดฟางบ้าน
กระทุ่มแท่น 

ส่งเสริมการเกษตร 1  แห่ง 
 

 50,000 50,000 50,000  ประชาชนสัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

 ๔5.๙ สนับสนุนการเลีย้งโค
เนื้อบ้านกระทุ่มแท่น 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.1๐  ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรตภิายในบ้านกระทุ่ม
แท่น 

เพิ่มพื้นท่ีป่า 1  แห่ง   50,000 50,000 50,000  มีพื้นท่ีป่ามากยิ่งข้ึน ส านักปลดั 

 45.๑๑  สนับสนุนการทอ
เสื่อกกบ้านโคกซาด 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๑๒  สนับสนุนการปลูก
ผักต่างๆและแตงน้ าหยดบ้าน
โคกรักษ์ 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๑๓  สนับสนุนการเลี้ยง
หมูหลมุบ้านตะเคียนทอง 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๑๔ สนับสนุนการปลูกผัก
สวนครัวภายในบ้าน
ตะเคียนทอง 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  50,000 50,000 50,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 

ส านักปลดั 

 45.๑๕  สนับสนุนการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดภายในบ้าน
หนองนกเขา 

ส่งเสริมอาชีพ 1  แห่ง  25,000 25,000 25,000  เกษตรกรมีอาชีพ
เสรมิ 
 
 
 

ส านักปลดั 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้า
พื้นที่การเกษตร 

เพื่อส่งเสริมไฟฟ้าพัฒนางาน
เกษตร 

ขยายเขตไฟฟ้า
เข้าพื้นที่

การเกษตร 
ในต าบล 

 800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

 มีการส่งเสรมิไฟฟ้า
พัฒนางานเกษตร 

ส านักปลดั 

47 โครงการก่อสร้างสถานสีูบ  ๓ 
จุดด้วยพลังงานไฟฟ้า 

-  จากล ามาศโคก
ปราสาทไปใสส่ระ
หนองสาย 

- จากบ้านพะไล
พัฒนาไปบ้าน
หนองนกเขา 

- จากล ามาศโนนเพ็ด
ไปใส่สระฝายใหม ่

เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร จัดตั้งสถานสีูบ
น้ า  3 แห่ง 

 ๓0,000,000 
(อบต.) 

๓0,000,000 
(อบต.) 

๓0,000,000 
(อบต.) 

 เกษตรกรมีน้ าใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา  
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

48 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนในด้านการศึกษา 

1  ครั้ง   100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติได้รับการ
ส่งเสริม 
 

ส่วน
การศึกษา 

49 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ( ศพด. ) 

เพื่อสนับสนุนการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรยีน ( ศพด. ) 
ได้รับความรูค้วามเข้าใจ 

1  ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในแนวทางการ
จัดการศึกษาฯ 

ส่วน
การศึกษา 

50 โครงการจ้างรถรับ – ส่ง
นักเรียน ศพด. ในเขต
รับผิดชอบของต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อสนับสนุนการจัด
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  ๕  แห่ง 

๕  ครั้ง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 มีเด็กเข้ารับการศึกษา
ใน ศพด.ที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบ  เพิ่มมาก
ขึ้น 

ส่วน
การศึกษา 

51  สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน  นมโรงเรียน  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน  เด็กก่อน
เกณฑ์  ทุกคนได้รับอาหาร
กลางวัน  นม  อย่างทั่วถึง 

6  โรงเรยีน 
5  ศูนย์ฯ 

 2,500,000 
(อบต.) 

2,500,000 
(อบต.) 

2,500,000 
(อบต.) 

 เด็กนักเรยีน  เด็กก่อน
เกณฑไ์ด้รบัอาหาร
กลางวัน  นมครบถ้วน 

ส่วน
การศึกษา 

52   โครงการปรับปรุง / 
ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
   

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อ
การพัฒนาของเด็ก 

5  แห่ง  2,500,000 
(อบต.) 

2,500,000 
(อบต.) 

2,500,000 
(อบต.) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความปลอดภัยและน่า
อยู ่

ส่วน
การศึกษาฯ 

53   โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นสายทอง   
   

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ได้มาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 

๑  แห่ง  400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐานมากขึ้น 
 

ส่วน
การศึกษาฯ 

 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา 
แนวทางที่  2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็นผูท้ี่มีคุณภาพ  มีทักษะ และ ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน       

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

54 โครงการสนับสนุนพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยตามแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ  

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กเหมาะสม
ตามวัย 

6  ครั้ง   300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 เด็กปฐมวัย ใน ศพด. 
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์แห่งชาต ิ

ส่วน
การศึกษา 

 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  (พ.ศ.  255๙  -  25๖๑) องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการศึกษา 
แนวทางที่  3  การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา  เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป      

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

55 ส่งเสริม  สนับสนุน  วัสดุ
การศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  
ครุภณัฑ์การศึกษา 

เพื่อให้มีอุปกรณ์ในการเรยีน
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

5  ศูนย์ฯ  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 การเรยีนการสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
อุปกรณ์เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 

56 โครงการก่อสร้างสนามเด็ก
เล่นพร้อมเครื่องเล่นสนาม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้านร่างการ  
สังคม และ อารมณ์ และ 
สติปัญญา  

  โรงเรียน 
5  ศูนย์ฯ 

 2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

 นักเรียนมเีครื่องเล่น
สนามที่เหมาะสมกับวัย
อย่างทั่วถึงและเพิม่
โอกาสทางการศึกษา 

ส่วน
การศึกษา 

 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางที่  1  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ าทางระบายน้ า  และการบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

57 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.
ในหมู่บ้าน  

         

 57.1  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน   ม.1 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.2  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน   ม.2 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.3  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน  ม.3 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.4  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน   ม.4 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 
 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 57.5  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน   ม.5 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 
 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.6  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน  ม.6 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.7  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน   ม.7 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.8  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน  ม.8 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.9  โครงการก่อสรา้งถนน  
คสล.ในหมู่บ้าน ม.9 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 
 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 57.10  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน  ม.10 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

 57.11  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน   ม.
11 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.12  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน   ม.
12 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.13  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน   ม.
13 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.14  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน   ม.
14 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 57.15  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ในหมู่บ้าน   ม.
15 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาภายในหมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในหมู่บ้านกว้าง  
6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 
 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 57.16  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. และ ซ่อมแซม
ถนนในพื้นที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาไดส้ะดวกยิ่งขึ้น 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  6  ม. 
ยาว  200  
เมตร 
  9  แห่ง 

 1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต.) 

1,500,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาได้สะดวก
ขึ้น 

ส่วนโยธา 

58 
 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ระหว่าง
หมู่บ้าน   

         

 58.1  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน   

หลุ่งตะเคียน ไปพะไลพัฒนา 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5 ม. 
ยาว  8,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.2  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน  รอบบ้าน
ตะแกรง 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กวา้ง  
5  ม. 
ยาว  6,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

 58.3  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน  -บ้านไผ่
นกเขา ( ฝายตาปุม่ – โนนรัง 
) 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  4,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 58.4  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน  -บ้านสร
ศักดิ์ ไปหนองสาย  กระทุ่ม
แท่น –โคกรักษ์ และ รอบ
สระสรศักดิ์  
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  4,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.5  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน   

สระมะค่า ไป บ้านท่าลี่ และ 
วัดป่าบ้านสระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  8,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.6  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้าน   

หนองสาย – สามแยก 

สามแยกหนองโดน – หนอง
สาย 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

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

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งขึ้น 

ส่วนโยธา 

 58.7  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านตาด่อน – 
โนนฤษี – ทางลาดยาง – 
หนองม่วงหวาน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  2,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.8  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านกระทุ่มแท่น 
– สรศักดิ์ –โคกรักษ์ –นิคม
ซอย 5 – บ้านสายทอง 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 58.9  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างบ้านโคกซาด – โคก
รักษ ์

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.10  ก่อสร้างถนน  คสล.  
รอบหมู่บ้านโนนเพ็ด – สาม
แยกโนนเพ็ด 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.11  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโกรักษ์ – โคก
ซาด – หนองหญ้าขาว-
กระทุ่มแท่น-สรศักดิ์  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.12  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านสายทอง – 
สรศักดิ์ –กระทุ่มแท่น – โนน
ไม้แดง – สามแยกตาด่อน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.13  ก่อสร้างถนน คสล. 
รอบหมู่บ้าน – ไปสามแยก
หนองสาย- สามแยกหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 58.14  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านตะเคียนทอง 
–จากทางลาดยาง-จรดนา
ยายเสริม และ ภายใน
หมู่บ้าน - ไปโคกปราสาท 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.15  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านหนองนกเขา 

สหกรณ์การเกษตรหลุ่ง
ตะเคียนจ ากัด – สามแยกตา
ด่อน    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  5,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 58.1๖  ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่าง  สามแยกวัดปาไม่
ธรรมดา – ถึงวัดป่าไม่
ธรรมดา 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในต าบล กว้าง  
5  ม. 
ยาว  3,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

59 ก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบล 

         

 59.1 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ระหว่างหมู่บ้าน  ต าบล   หมู
ที่  5-4-8-11-9 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 

  ถนนหินคลุก
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร 
ยาว  14,000  
เมตร 

 5,000,000 
(อบต.) 

5,000,000 
(อบต.) 

5,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 59.2 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ระหว่างหมู่บ้าน  หมู่ที่  6 - 
แยกตะเคยีน 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนนหินคลุก
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร ยาว  
2,000  ม. 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 59.3  ก่อสร้างถนนหินคลุก
ระหว่างหมู่บ้าน  หมู่  10 – 
3 - บ้านโนนรัง 

 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

  ถนนหินคลุก
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร 
ยาว  7,000  
เมตร 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

60 ก่อสร้าง ถนนหินคลุกภายใน
ทุก ๆหมู่บ้าน   
ภายในต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนนหินคลุก
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
6   เมตร 
ยาว  20,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

61 ซ่อมแซมถนนหินคลุกในทุก 
ๆหมู่บ้าน   
ภายในต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาในหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนนหินคลุก
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
6   เมตร 
ยาว  20,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

62 
 

โครงการก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังยกระดับภายในต าบล
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนนดินลูกรัง 
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร 
ยาว  20,000  
ม. 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

63 โครงการซ่อมแซมถนนดิน
ลูกรังยกระดับภายในต าบล
หลุ่งตะเคียน  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

  ถนนดินลูกรัง 
ในต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร 
ยาว  20,000  
เมตร 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

64 
 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังภายใน
ต าบลหลุ่งตะเคียน    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือเหมาะสม 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.1  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากโรงเรียนบ้านหนอง
นกเขา – หนองเสม็ด    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือเหมาะสม 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.2  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากแยกหน้าสถานี
ต ารวจภูธรเมืองพลับพลา – 
หนองสระโหมง    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือเหมาะสม 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.3  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากหน้าโรงเรียนบ้านกระทุ่ม
แท่น – แยกชลประทาน    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือเหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 64.4  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากถนนลาดยางไปโคกท าเล 
– หลุ่งตะเคยีน – ไปฝายตา
ปุ่ม    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือเหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.5  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากโรงเรียนบ้านตะแกรง – 
ป่าช้าไผ่นกเขา   และจาก
บ้านตะแกรง – ป่าช้า
ตะแกรง 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.6  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง 
2 ข้างทางล าห้วยแถลง    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.7  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
บ้านสรศักดิ์ – สายทอง – 
สระมะค่า – โคกรักษ์ – 
กระทุ่มแท่น – และรอบ
หมู่บ้านสรศักดิ ์   

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 
 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 64.8 ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากบ้านสรมะค่า – โรงเรียน
บ้านท่าลี่ – สรศักดิ์ – วัดป่า
สระมะค่า และ รอบหมู่บ้าน
สรมะค่า    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.9  ก่อสร้างถนนดินลูกรัง
จากบ้านหนองสาย –
ถนนลาดยาง – ล าห้วย ( นา
นายสีพรวน )     

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.10  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านตาด่อน – 
หนองม่วงหวาน – สามแยก
ทางลาดยาง-โนนฤษี- ไป
คลองอีสานเขียว    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.11 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านกระทุ่มแท่น – 
นิคมซอย 5 – บ้านสายทอง-
สรศักดิ์ – สี่แยกหนองหญ้า
ขาว     

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 64.12 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านโคกซาด – 
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยา
คม- บ้านกู่ศิลาขันธ์ุ-บ้านโคก
รักษ-์บ้านกระทุมแท่น-รอบ
สระแดง     และ จากถัง
ประปาเก่า – โคกหนองผือ 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.13  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านโนนเพ็ด –ไป
ล ามาศ-ไป๙ลประทาน-ไป
สามแยกหนองนกเขา-และ
รอบหมู่บ้าน    

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.14  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านโคกรักษ์ – 
กระทุ่มแท่น-สรศักดิ-์โคก
ซาด-หนองหญ้าขาว – จาก
โรงเรียนไปโคกป่าช้า      

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.15 ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านสายทอง –ไป
เหวใหญ่ – สรศักดิ-์กระทุ่ม
แท่น – โนนไม้แดง-ไปสาม
แยกตาด่อน-ตามล าคลอง
อีสานเขียว-ไปชลประทาน( 
ทางออกไปบ้านโคกขาม )  - 
ฝายน้ าล้น-ไปโคกขาม     

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 64.16  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านพะไลพัฒนา – 
คลองชลประทาน-สองข้างล า
ห้วยแถลง-รอบหมู่บ้าน-สาม
แยกพะไลพัฒนา ไปหนอง
สาย-ประปา-หลุ่งตะเคียน       

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.17  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านตะเคยีนทอง-
สนามกีฬา-คลองเขาควาย
จรดล ามาศ-แยกวัดโคก
ปราสาท-ฝายน้ าล้นโนนตมู
จรดหนองเขาควาย-จากถนน
ด าจรดปากคลองหนองหอย
โข่ง  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 64.18  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากบ้านหนองนกเขา-
ไปหนองเสม็ด-หลังสหกรณ-์
ตาด่อน-สามแยกหนองโดน       

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

 64.19  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากสามแยกท่าทาง
ควายไปโคกท าเล       

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

2 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 64.๒๐  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากโรงเรียนบา้นโคก
รักษ์ – ไปถึงหลังโรงเรียน
เมืองพลับพลาพิทยาคม และ 
จากบ้านกู่ศิลาขันธ์ - หลัง
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยา
คม 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
40,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

 64.๒๑  ก่อสร้างถนนดิน
ลูกรังจากถนนดินลูกรังจาก
บ้านตาด่อน ไปหนองลุง       

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ลูกรัง 
กว้าง  6  เมตร  
ยาวรวม  
10,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

1 00,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 
 

ส่วนโยธา 

65 ซ่อมแซมถนนดินยกระดับ
ภายในต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระ หว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
6  เมตร  ยาว
รวม  30,000  
เมตรหรือ
เหมาะสม 

 1,000,000 
(อบต.)  

3,000,000 
(อบต.) 

3,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

66 ก่อสร้างถนนตัดใหม่ระหว่าง
หมู่บ้านและภายในต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดินตัด
ใหม่ กว้าง  6  
เมตร  ยาวรวม  
30,000  เมตร
หรือตาม
เหมาะสม 

 3,000,000 
(อบต.) 

3,000,000 
(อบต.) 

3,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาใน
หมู่บ้านระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวกข้ึน 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

67 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
จากบ้านสายทองไปบา้นตา
ด่อน  

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างและภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนดิน
ยกระดับ ใน
ต าบลหลุ่ง
ตะเคียนกว้าง  
8  เมตร 
ยาว  20,000  
เมตร 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

68 โครงการจดัหารถบรรทุก  ๔  
ล้อ และ รถจักรยานยนต ์

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่และนอกพ้ืนท่ีเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม  
คล่องตัว 

๒  ครั้ง 
อย่างละคัน 

 800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

800,000 
(อบต.) 

 สามารถปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี
ได้อย่างรวดเร็ว  และ 
เกิดความคล่องตัว
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  
 

ส่วนโยธา 

69 โครงการจดัหารถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ขนาด  ๖  ตัน  
๖  ล้อ  ปริมาตรกระบอกสูบ  
ไม่ต่ ากว่า ๖,๐๐๐  ซีซ ี

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่
และนอกพ้ืนท่ีเป็นไปด้วย
ความเหมาะสม  คล่องตัว 

๑ ครั้ง  2,190,000 
(อบต.) 

2,190,000 
(อบต.) 

2,190,000 
(อบต.) 

 สามารถปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี
และนอกพ้ืนท่ีได้
อย่างรวดเร็ว  และ 
เกิดความคล่องตัว
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ส่วนโยธา 

70 โครงการปรับปรุงห้องเก็บ
วัสดุ  อุปกรณ์ และ วัสดุอื่นๆ 
ห้องส่วนโยธา 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
พื้นที่และนอกพ้ืนท่ีเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม  
คล่องตัว 

๑ ครั้ง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 สามารถปฏิบัติงาน
แก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี
ได้อย่างรวดเร็ว  และ 
เกิดความคล่องตัว
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  

ส่วนโยธา 

71 โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมลู
ข่าวสาร ตาม พรบ.ข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

เพื่อมีศูนย์ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการที่ได้มาตรฐาน 

๑  ครั้ง  ๑00,000 
(อบต.) 

๑00,000 
(อบต.) 

๑00,000 
(อบต.) 

 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการที่ได้
มาตรฐาน และ
เหมาะสม  

ส่วนโยธา 



   

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน     แนวทาง  2  การสาธารณูปโภคและการก่อสรา้งอื่นๆ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

72 โครงการก่อสร้างห้องครัว 
ของที่ท าการ อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อใช้ในเป็นสถานท่ีในการ
รองรับแขกผู้มาติดต่อราชการ 

๑ ครั้ง  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 สามารถใช้เป็น
สถานท่ีรองรับแขกผู้
มาติดต่อราชการและ 
เป็นที่รับรองเบรก
ของพนักงาน อบต.
หลุ่งตะเคียน  

ส่วนโยธา 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  3  การก่อสร้างบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบกเช่ือมระหว่าง อปท.ในจังหวัด 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

73 โครงการก่อสร้าง  บ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาและจดัหาวัสดุ    
สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

         

 73.1  โครงการ  บ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาและจดัหาวัสดุ    
สิ่งก่อสร้างอื่นๆใน ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการระบบประปา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน  วัสดุสิ่งก่อสร้าง
อื่นๆ 

   วัสดุก่อสร้าง 
12ครั้ง  
ครุภณัฑ์ 2 ครั้ง 
ระบบประปา  
5      ระบบ 

 ๑,๐00,000 
อบต. 

๑,๐00,000 
อบต. 

๑,๐00,000 
อบต. 

 การให้บริการระบบ
ประปามรีะสิทธิภาพ 
การบริหารงาน  วัสดุ
สิ่งก่อสร้างอื่นๆมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 73.2  โครงการบ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านสระมะค่า  หมู่ที่ 5 

เพื่อขยายการให้บริการ
น้ าประปาท่ัวถึง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา  1  
แห่ง 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการขยายการ
ให้บริการน้ าประปา
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 73.3 โครงการบ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่โนน
เพ็ด  หมู่ท่ี 10 

เพื่อขยายการให้บริการ
น้ าประปาท่ัวถึง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา  1  
แห่ง 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการขยายการ
ให้บริการน้ าประปา
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 73.4 โครงการบ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 

เพื่อขยายการให้บริการ
น้ าประปาท่ัวถึง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา  1  
แห่ง 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการขยายการ
ให้บริการน้ าประปา
ทั่วถึง 
 

ส่วนโยธา 

 73.5 โครงการบ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 

เพื่อขยายการให้บริการ
น้ าประปาท่ัวถึง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา  1  
แห่ง 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการขยายการ
ให้บริการน้ าประปา
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

 73.5 โครงการบ ารุงและ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาผิวดินบ้านโคกซาด  
หมู่ที่ ๙  

เพื่อขยายการให้บริการ
น้ าประปาท่ัวถึง 

ก่อสร้างระบบ
ประปา  1  
แห่ง 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการขยายการ
ให้บริการน้ าประปา
ทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๗4 โครงการก่อสร้างระบบ
ประปาน้ าสุก  5  แห่ง  บ้าน
สระมะค่า   บ้านโนนเพ็ด  
บ้านหนองสาย  บ้านหนอง
นกเขา และ บ้านกระทุ่มแท่น 

เพื่อให้ประชาชนไดม้ีน้ า
อุปโภค-บริโภค อย่าง
เพียงพอ 

5  แห่ง  5,000,000 
( อบต. ) 

5,000,000 
( อบต. ) 

5,000,000 
( อบต. ) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

75 ก่อสร้างถนนลาดยางระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบล 

บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  5 ,  
บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี  4  -  
นิคมสรา้งตนเอง  ซอย  5  
ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย   

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนน  ลาดยาง 
กว้าง  8  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร 

 2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

76 ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
ต าบล 

-  จากบ้านสระมะค่า – บ้าน
หลุ่งตะเคียน 
-  จากสามแยกตะเคียน – บ้าน
หนองสาย 
-  จากสามแยกตะแกรง – บ้าน
โนนเพ็ด 

เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่างหมู่บ้านต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 
 
 

ถนน  ลาดยาง 
กว้าง  8  เมตร  
ยาวรวม  
30,000  เมตร 

 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบลได้
สะดวก 

ส่วนโยธา 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  4   การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

77 โครงการจ่ายค่าบริการ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายงาน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

  12  ครั้ง  700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

700,000 
(อบต.) 

 มีค่าใช้จ่ายในงาน
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ส านักปลดั 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 
ส่วนศึกษา 

 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

78 โครงการอุดหนุนกิจการ
ประปา  อบต.หลุ่งตะเคียน 

เพื่ออุดหนุนกิจการประปาใน
การจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์   
วัสดุวิทยาศาสตร์  เช่น  
สารส้ม  คลอรีน และ อ่ืนๆ 

๑  ครั้ง  ๕00,000 
(อบต.) 

๕00,000 
(อบต.) 

๕00,000 
(อบต.) 

 มีค่าใช้จ่ายในกิจการ
ประปาได้เพียงพอ 
และ มีประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
 

 
 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    แนวทางที่  ๕   การผังเมืองขององค์กรปกครองท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

79 โครงการซ่อมแซมหม้อแปลง
ไฟฟ้าและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าที่ท าการ อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า
และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในท่ี
ท าการอบต.หลุ่งตะเคียน 

๒  ครั้ง  ๒00,000 
(อบต.) 

๒00,000 
(อบต.) 

๒00,000 
(อบต.) 

 ระบบไฟฟ้าภายในที่
ท าการ อบต.หลุ่ง
ตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 
 

80 โครงการติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้าบริเวณสามแยกหนอง
โดนบ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ 
๑๕ 

เพื่อให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าได้
เหมาะสมกับความต้องการ
ของประชาชน 

๑  ครั้ง  ๔00,000 
(อบต.) 

๔00,000 
(อบต.) 

๔00,000 
(อบต.) 

 มีหม้อแปลงไฟฟ้า
เพิ่มมากข้ึนและ
เหมาะสมตามความ
ต้องการของ ปชช. 

ส่วนโยธา 
 

81 ขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าใน
หมู่บ้าน   15  หมู่บ้าน  พร้อม
ติดตั้งสายดับ 

         

 81.1 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
      หลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  1   

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 ๒00,000
อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 81.2 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
จากหน้าโรงเรียนบ้านตะแกรง
ไปทางบ้านไผ่นกเขา และโคม
ไฟฟ้าภายในหมู่บา้นตะแกรง  
หมู่ที่ ๒        

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.3 ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      ไผ่นกเขา หมู่ที่  3  พร้อม
ติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.4 ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      สรศักดิ์  หมู่ที่  4  พร้อม
ติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.5 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า
ภายในหมู่บ้าน  
      สระมะค่า  หมู่ที่  5   

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 
 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.6  ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      หนองสาย  หมู่ที่  6  
พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.7  ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      ตาด่อน  หมู่ที่  7  พร้อม
ติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 81.8  ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  
พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.9  ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  
      โคกซาด  หมู่ที่  9  พร้อม
ติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

400,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.10  ขยายเขตไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้าในหมูบ่้านโนนเพด็  
หมู่ที่  10  พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

ส่วนโยธา 

 81.11  ขยายเขตไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้าในหมูบ่้านโคกรักษ์  
หมู่ที่  11  พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 
 

ส่วนโยธา 

 81.12  ขยายเขตไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้าในหมูบ่้าน สายทอง  
หมู่ที่  12  พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.13  ขยายเขตไฟฟ้าและ
โคมไฟฟ้าในหมูบ่้าน พะไล
พัฒนา  หมู่ที่  13  พร้อมติดตั้ง
สายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.14 ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้าน  ตะเคียนทอง   
หมู่ที่  14  พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต  
โคมไฟฟ้าแสง
สว่าง  30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

ส่วนโยธา 



   

 81.15 ขยายเขตไฟฟ้าและโคม
ไฟฟ้าในหมู่บ้านหนองนกเขา 
หมู่ที่  15  พร้อมติดตั้งสายดับ 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ขยายเขต  โคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

 81.16  ขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านตะเคยีนทองไปสายแยก
โนนไม้แดง 

เพื่อให้เขตไฟฟ้าและแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ขยายเขต  โคม
ไฟฟ้าแสงสว่าง  
30  จุด 

 200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 มีเขตไฟฟ้าและแสง
สว่างบริการอยา่ง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

ส่วนโยธา 

82 โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟ
เตือนกระพริบพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย ์

เพื่อเพ่ิมเตือนกระพริบ
ป้องกันอันตรายในจุดที่มี
ความเสีย่ง 

8  แห่ง  150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

 มีไฟเตือนกระพริบใน
จุดเสีย่งได้ทั่วถึงทุก
จุด 

ส่วนโยธา 

 
 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ 
และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

83 โครงการป้องกันละบรรเทา
สาธารณภัยเหตจุ าเป็น
เร่งด่วนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อป้องกันละบรรเทาสา
ธารณภัยในต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 
ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน 

15  หมู่บา้น  5,000,000 
(อบต.) 

5,000,000 
(อบต.) 

5,000,000 
(อบต.) 

 การป้องกันละ
บรรเทา 
สาธารณภัยในต าบล 
หลุ่งตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

84 โครงการจดัหา  วัสดุ  
อุปกรณ์  ครภุัณฑ์ เครื่องแต่ง
กาย  ครุภณัฑ์ป้องกัน และ
บรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ  อปพร. 

15  หมู่บา้น  2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

2,000,000 
(อบต.) 

 การป้องกันละ
บรรเทา 
สาธารณภัยในต าบล 
หลุ่งตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 



   

85 โครงการจดัตั้งศูนย์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศการสงกรานต์  
เทศกาลปีใหม ่

เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนมี
ความปลอดภัยในช่วงเทศกาล 

2  ครั้ง  200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

200,000 
(อบต.) 

 การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 

86 โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวนอาสาสมัคร  อปพร.     
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ทักษะในการป้องกันชีวิต 
และทรัพยส์ินภายในชุมชน 

170  คน  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 อบต.หลุ่งตะเคียนมี
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

87 โครงการซ่อมแซมและขยาย
หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน  
ทุกหมู่ภายในต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อพัฒนาการติดต่อ
ประชาสมัพันธ์ในหมู่บ้าน 

15  หมู่บา้น  500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 การติดต่อ
ประชาสมัพันธ์ใน
หมู่บ้านมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 1  การจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

88 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์  
ถมที่  ในพ้ืนท่ีที่ท าการ  อบต.
หล่งตะเคียน 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ีราชการ
ให้เหมาะสม 

1  ครั้ง 
 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีสภาพพื้นที่ท่ี
เหมาะสมเป็นสถานท่ี
ราชการ  
 

 
ส่วนโยธา 

89 โครงการปรับภูมิทัศน์ท่ี
สาธารณะ  สวนสาธารณะ
ประจ าหมู่บ้านส่งเสรมิสร้าง
จิตส านักอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในเขตพื้นท่ี
ต าบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์ท่ี
สาธารณะ  สวนสาธารณะ
ประจ าหมู่บ้าน 
เพื่อสร้างจิตส านึกประชาชน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

8  แห่ง 
 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 มีภูมิทัศน์ท่ีดมีีที่
สาธารณะ  
สวนสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 
ประชาชนมีจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
ส่วนโยธา 



   

90 โครงการปรับภูมิทัศนส์ถานท่ี
ราชการในพ้ืนท่ีต าบลหลุ่ง
ตะเคียน /ส่งเสรมิสร้างจิต
ส านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์สถานท่ี
ราชการในพ้ืนท่ีต าบลหลุ่ง
ตะเคียน เพื่อสร้างจติส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

9  แห่ง 
 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 มีภูมิทัศน์ท่ีดมีีที่
สาธารณะ  
สวนสาธารณะประจ า
หมู่บ้าน 
ประชาชนมีจิตส านึก
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ส านักปลดั 
ส่วนโยธา 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 2  การก าจัดขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

91 โครงการก่อสร้างประตูน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กท่ีเปิดปิด
หรือด าเนินการขุดลอกเหมือง
ข้างสระประปาบ้านตาด่อน 

เพื่อมีประตูน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กเพื่อเปดิปิดน้ าท่ีมี
คุณภาพและ ได้มาตรฐาน
และได้ปรับปรุงเหมืองข้าง
สระประปาด้วย 

๑  ครั้ง  ๔00,000 
อบต. 

๔00,000 
อบต. 

๔00,000 
อบต. 

 มีประตูน้ าคอนกรีต
เสรมิเหล็กเพื่อเปิดปดิ
ที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

92 โครงการก่อสร้างทางระบาย
น้ าภายในต าบล 

เพื่อให้มีทางระบายน้ าเสียใน
ชุมชน 

15 หมู่บ้าน  3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

 มีทางระบายน าเสีย 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

93 โครงการก่อสร้างช่องระบาย
น้ าภายในต าบล 

เพื่อให้มีช่องระบายน้ าเสียใน
ชุมชน 

15 หมู่บ้าน  2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

 มีช่องระบายน าเสีย 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

94 โครงการวางท่อระบายน้ า
ภายในต าบล 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

15 หมู่บ้าน  1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

1,000,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสีย 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

95 โครงการก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์สภายในต าบล 

เพื่อให้มีบล็อกคอนเวิรส์  
ระบายน้ าเสียในชุมชน 

15 หมู่บ้าน  3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

3,000,000 
อบต. 

 มีบล๊อกคอนเวิรส์ระ
บายน าเสยี
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

96 โครงการก่อสร้างร่องระบาย
น้ าเสีย  คสล.ในหมู่บ้าน   

         

 96.1 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.1 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล.ยาว800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.2 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.2 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 
 
 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.3 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.3 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.4 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.4 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 96.5 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.5 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 400  

เมตร 

 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.6 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.6 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.7 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.7 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.8 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.8 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสลยาว 800 

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.9 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.9 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 
 
 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 96.10 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.10 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 600  

เมตร 

 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.11 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.11 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 
 
 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.12 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.12 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.13เสยี  คสล.ในหมู่บ้าน  
ม.13 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 600  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.14 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.14 

 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชน 
สิ่งแวดล้อมในชุมชน
ถูกต้องตาม
สุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 

 96.15 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าเสีย  คสล.ใน
หมู่บ้าน  ม.15 

เพื่อให้มีร่องระบายน้ าเสยีใน
ชุมชน 

ร่องระบายน้ า 
คสล. ยาว 800  

เมตร 

 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

 มีร่องระบายน าเสียใน
ชุมชนสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนถูกสุขลักษณะ 

ส่วนโยธา 



   

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

๙7 โครงการบริหารจัดการขยะ 

ภายในพื้นที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีบ่อขยะรองรับการ
ท าลายได้ถูกวิธี 

15  บ่อ  50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

 มีบ่อขยะที่เพิ่มขึ้นและ ไว้
รองรับการท าลายได้ถกู
วิธีและเหมาสม 

ส่วนโยธา 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางที่ 3  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  การเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้และที่ดิน   
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

98 โครงการกั้นแนวเขตป่า
สาธารณะในเขตพื้นท่ีต าบล
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้มีแนวก้ันป่าและเพิ่ม
พื้นที่ป่าสาธารณะอนุรักษ์
สมุนไพรไทย 

3  กิโลเมตร 
3  แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 มีแนวก้ันป่าและเพิ่ม
พื้นที่ป่าสาธารณะ
และมสีมุนไพรไทยอยู่
คู่ป่าชุมชน 

ส านักปลดั 

99 โครงการปลูกป่าขยายเขต
พื้นที่สีเขียว 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีป่า 15  แห่ง  250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

 มีพื้นท่ีป่าสาธารณะ
ประโยชน์เพิม่มากข้ึน  
50 % 

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 
แนวทาง  ที่  1  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

100 โครงการวางท่อเพื่อ
การเกษตรภายในต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อส่งน้ าให้เกษตรกรได้ใช้
ในด้านเกษตร   

๑๕  แห่ง  ๘00,000 
อบต. 

๘00,000 
อบต. 

๘00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การท า
การเกษตรและ  ปศุ
สัตว ์
 

ส่วนโยธา 

101 โครงการวางท่อส่งน้ าดิบ
ภายในต าบลหลุ่งตะเคยีน 

ส่งน้ าเพื่อระบบประปา
ภายในพื้นที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   

๑๕  แห่ง  ๘00,000 
อบต. 

๘00,000 
อบต. 

๘00,000 
อบต. 

 มีท่อส่งน้ าดิบเพื่อ
ผลิตน้ าประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา 

102 โครงการวางท่อประปา
ภายในบ้านสระมะค่า  หมู่ที่ 
๕ 

ส่งน้ าเพื่อระบบประปา
ภายในบ้านสระมะค่า   

๑  ครั้ง  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

 มีท่อส่งน้ าดิบเพื่อ
ผลิตน้ าประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

ส่วนโยธา 

103 โครงการวางท่อประปา
ภายในบ้านตาด่อน  หมู่ที่ ๗ 

ส่งน้ าเพื่อระบบประปา
ภายในบ้านตาด่อน   

๑  ครั้ง  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

 มีท่อส่งน้ าดิบเพื่อ
ผลิตน้ าประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 
 
 
 

ส่วนโยธา 



   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

104 โครงการขุดสระคลองมาบ
จาน 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๑  แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

105 โครงการขุดสระประปาบ้าน
โคกรักษ์สองสระเชื่อมต่อ
เป็นสระเดยีวกัน  บ้านโคก
รักษ์  หมู่ที่  ๑๑ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และเพื่อผลติ
น้ าประปา 

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๑  แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

106 โครงการปดิกั้นคลองอีสาน
เขียวบ้านกระทุ่มแท่น  
 หมู่ที่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๑  แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

107 โครงการขุดลอกล าห้วยขี้หนู  
บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี ๔ 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๑ แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

108 โครงการขุดลอกสระบ้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่ ๑๑ 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*ย
250*ล 3.5  

เมตร 
7   แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

109 โครงการขุดลอกหนองเสม็ด  
บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ ๑๕ 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*ย
250*ล 3.5  

เมตร 
5   แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

110 โครงการขุดลอกสระหนอง
ลุง  หมู่ที่ 7 

 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*ย
250*ล 3.5  

เมตร 
5   แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 



   

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

111 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า
บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่ ๑ 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*
ย250*ล 3.5  

เมตร 
5   แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

112 โครงการขุดลอกหน้าฝาย  
บ่อกรวด  บ้านกระทุ่มแท่น  
หมู่ที่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก6*ย
25*สูง 610   
แห่ง   เมตร  

หรือเหมาะสม 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

113 โครงการ  ขุดลอกเหมืองส่ง
น้ าในบ้านตะเคยีนทอง  หมู่ที่ 
๑๔ 

 เพื่อใช้ส่งน้ าท าการเกษตร ร่องเหมืองส่งน้ า  
10  ก.ม. 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 มีร่องเหมืองส่งน าท า
การเกษตร 

     โยธา 

114 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
คสล.กั้นล าห้วยแถลง บ้าน
หนองนกเขา 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์
 
 

10 แห่ง  500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

115 โครงการก่อสร้างฝายกั้นล า
ห้วยไผ่บา้นสระมะค่า หมู่ที๕่ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง  500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

116 โครงการพัฒนาท่อส่งน้ าเข้า
พื้นที่การเกษตร   บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที่ ๑  

เพื่อพัฒนาและสนับสนุน
ระบบส่งน้ าเข้าพื้นที่
การเกษตร 

5  แห่ง  500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 มีการพัฒนาและ
สนับสนุนระบบส่งน้ า
เข้าพื้นที่การเกษตร 

ส่วนโยธา 

117 โครงการ  ขุดลอกสระหน้า  เพื่อใช้ส่งน้ าท าการเกษตร สระส่งน้ า   500,000 500,000 500,000  มีสระเก็บกักน้ า      โยธา 



   

ฝายชลประทานห้วยหินลาด  
บ้านกระทุ่มแท่น 

 1  ก.ม. อบต. อบต. อบต. ท าการเกษตร
เพียงพอ 

 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

118 โครงการขุดลอกเหวใหญ่บ้าน
สายทอง  หมู่ที่ ๑๒  
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*
ย250*ล 3.5  

เมตร 
5   แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

119 ขุดลอกฝายสาธารณะภายใน
พื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคยีน 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาด  ก200*
ย250*ล 3.5  

เมตร 
๑๕   แห่ง 

 ๑,๐00,000 
อบต. 

๑,๐00,000 
อบต. 

๑,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

120 โครงการถมทีส่าธารณะนา
กลางเพื่อปรับปรุงเป็นสนาม
กีฬาบ้านตาด่อน 

เพื่อใช้เป็นสถานท่ีเล่นกีฬา
ประจ าหมู่บ้าน 

๑  ครั้ง  ๑00,000 
อบต. 

๑00,000 
อบต. 

๑00,000 
อบต. 

 มีสนามกีฬาท่ีได้
มาตรฐาน และ 
เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

ส่วนโยธา 

121 โครงการอบรมการใช้
จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพลด
ต้นทุนเกษตรกรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร
ด าเนินการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ ครั้ง  100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

100,000 
(อบต.) 

 มีการส่งเสรมิให้
เกษตรกรด าเนินการ
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลดั 

122 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าว
พันธ์ดี ในรูปแบบสหกรณ ์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเมลด็
พันธ์ข้าวมะลิ 105 กลุ่ม
ปลูกข้าวนาปี ท้ัง 15 
หมู่บ้าน  ในรูปแบบสหกรณ ์

๑ ครั้ง  1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

๑,๐00,000 
(อบต.) 

 เกษตรกรมีพนัธ์ข้าว
มี่เหมาะสมกับพื้นที่  
เพียงพอ  และ
สามารถเป็นต้นทุน
หมุนเวียนในชุมชน 

ส านักปลดั 

123 โครงการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล 

เพื่อเป็นการปรับปรุงและ
เพิ่มเตมิข้อมูลด้านการเกษตร  
ข่าวสารตา่งๆ ให้เกษตรกร
ได้รับความรูเ้พิ่มมากข้ึนจาก

๑  แห่ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 เกษตรกรมีสถานท่ีที่
สามารถติดต่อบริการ
ข้อมูลทางการเกษตร
ที่เหมาะสมในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 



   

ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

124 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า
เพื่อการเกษตรภายในต าบล
หลุ่งตะเคียน 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

๑  แห่ง  500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพและมีงบประมาณเพียงพอสามารถท่ีจะด าเนนิการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1  การส่งเสรมิและสนบัสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านชุมชนท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนไดร้ับบริการที่ดี  ทั่วถึง และทันเหตุการณ์   
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

125 โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
หลุ่งตะเคียน  ( สปสช. ) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบล
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้
ประชาชนชาว

ต าบลหลุ่ง
ตะเคียนมี
สุขภาพด ี

 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

 การให้บริหารงาน
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพเป็นอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

ส านักปลดั 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางที่ 2  การส่งเสรมิสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดบัหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกก าลังกาย  การป้องกันโรคการใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง  การรับประทานอาหารทีม่ีประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

126 โครงการจดัหารายได้เพื่อจัด
กิจกรรมสาธารณกุศลและให้
ความช่วยเหลือประชาชน
ตามภารกิจของเหลา่กาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อหารายได้น าไปจัด
กิจกรรมสาธารณกุศล  
ช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยั  ให้การ
สงเคราะห์และ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้ยากจน และ 
อื่นๆ 

๑ ครั้ง  5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

5,000 
(อบต.) 

 สามารถมีรายได้
เพียงพอท่ีจะน าไป

จัดกิจกรรมสาธารณ
กุศล 

ส านักงาน
ปลัด 

127 สนับสนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด
อ าเภอห้วยแถลง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกิ่ง
กาชาดอ าเภอห้วยแถลง 
 

1  แห่ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 กิจการสภากาชาด
ไทยได้รับการ
สนับสนุน 

ส านักปลดั 

128 โครงการส่งเสริม สาธารณสุข
มูลฐานในหมู่บ้าน 

เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุข
ในหมู่บ้าน 

15  หมู่บา้น  225,000 
(อบต.) 

225,000 
(อบต.) 

225,000 
(อบต.) 

 งานสาธารณสุขใน
หมู่บ้านได้รับการ
ส่งเสริม 

ส านักปลดั 

129 โครงการรณรงคป์้องกันและ
แก้ไขโรคระบาด   โรคตดิต่อ 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
โรคตดิต่อในต าบล 

15  หมู่บา้น  150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

 มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 

130 โครงการรณรงคค์วบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันและแก้ไข
โรคตดิต่อในต าบล 

15  หมู่บา้น  150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

 มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้า  

ส านักปลดั 

131 เพิ่มศักยภาพในผู้ป่วย 
โรคเบาหวานและเรื้อรัง 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคติดต่อ / 
โรคเบาหวานและโรคเรื้อรัง 
ดูแลตัวเองถูกวิธี 

100  คน  300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

300,000 
(อบต.) 

 ผู้ป่วยเบาหวานดูแล
ตัวเองถูกวิธี 

ส านักปลดั 



   

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

132 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อพัฒนาสถาบันครอบให้
เข้มแข็งในต าบลหลุ่งตะเคียน 
เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

1,000  
ครัวเรือน 

 150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

150,000 
(อบต.) 

 มีการพัฒนาสถาบัน
ครอบให้เข้มแข็งใน
ต าบลหลุ่งตะเคียนมี
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

ส านักปลดั 

133 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
บทบาทสตร ี

เพื่อพัฒนาบทบาทสตรี  
สร้างรายได้  ขยายโอกาสผู้
หญิงไทย  มีการพัฒนา
ศักยภาพ และ สร้าง
เครือข่ายของสตรีอย่างท่ัวถึง 
และ เท่าเทียม 

2,100  
ครัวเรือน 

 1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

1,000,000 
(อบต.) 

 มีการพัฒนาบทบาท
สตรี  สร้างรายได้  
ขยายโอกาสผู้
หญิงไทย  มีการ
พัฒนาศักยภาพ และ 
สร้างเครือข่ายของสตรี
อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 

ส านักปลดั 

134 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
เยาวชนต าบลหลุ่งตะเคียน 
และด าเนินการปลูกจิตส านึก
จิตอาสา( คนไทยใจอาสา ) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเยาวชน
ในต าบลและปลูกจิตส านึก
จิตอาสาในต าบล 

1  แห่ง  100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

 มีศูนย์พัฒนาเยาวชน
ในต าบลและ มีจิต
อาสาเพื่อการพัฒนา
พื้นที่  ต่อไป 

ส านักปลดั 

135 ก่อสร้างระบบกรองน้ าดื่ม
จากบ่อบาดาลและเครื่อง
กรองน้ าเย็น 

เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ต าบล
ผลิตน้ าดื่มไดส้ะอาดและ
เพียงพอ 

15  หมู่บา้น
และ สถานท่ี

ราชการในพ้ืนท่ี 

 500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

500,000 
(อบต.) 

 ผลิตน้ าสะอาดและ
ดื่มได้ถูกต้องตาม
หลักอนามัยมีน้ า
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ส านักปลดั 

136 โครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพ
ติดและผูม้ีอิทธิพล  อ าเภอ

จัดตั้งศูนย์ต่อสู้ยาเสพตดิ
อ าเภอห้วยแถลง 

1  ครั้ง  20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

20,000 
(อบต.) 

 มีศูนย์ต่อสูเ่พื่อ
เอาชนะยาเสพติด
อ าเภอห้วยแถลงมี

ส านักปลดั 



   

ห้วยแถลง 
 
 
 

ประสิทธิภาพในการ
บริหาร 

137 โครงการป้องกันและแก้ไข
และปราบปรามปัญหายาเสพ
ติด /  
 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิ  ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
ตลอดจนการอบรมให้ความรู้
การป้องกันและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพตดิในสถานศึกษาใน
พื้นที ่

๓  ครั้ง  ๒50,000 
(อบต.) 

๒50,000 
(อบต.) 

๒50,000 
(อบต.) 

 มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  ในหมู่บ้าน/
ชุมชน 

ส านักปลดั /
ส่วน

การศึกษาฯ 

138 โครงการฝึกอบรมเยาวชน
ต่อต้านยาเสพตดิ 

เพื่อให้เยาวชนได้มคีวามรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพตดิ
และการแพร่ระบาดของยา
เสพติด 

1  ครั้ง  50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

 เยาวชนไดร้ับความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับยา
เสพติดและการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

ส านักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  5  บัญชีโครงกำรพัฒนำ         
5.1  สว่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอไม่สามารถท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้ (โครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ) 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) ส่วนท่ี   2  ส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว     
แนวทางที่  1  พัฒนารายได้จากกจิกรรมท่องเที่ยว  เชิงนิเวศน์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  กีฬาเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการ  ในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

139 โครงการเทีย่วท้องถิ่น  สืบ
สานศิลป์  ท้องถิ่นรุ่งเรือง 

เพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยว
ใหม่  และเพิ่มรายได้
ประชาชนจากกการส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
เพื่ออนุรักษ์และปรับปรุง
แหล่งท่องเที่ยว 

จัดกิจกรรม
ประชาสมัพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว  
1  ครั้ง  
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว  1  
แห่ง 

 1,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

1,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

1,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

 มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่  
และเพิ่มรายได้
ประชาชนจากกการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
มีการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส านักปลดั 
ส่วน

การศึกษา 
ส่วนโยธา 

 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี  1 ส่วนท่ีองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรม  ประเพณี และ กีฬา  
แนวทางที่   4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยว และ ป้ายบอกทาง  

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

140   โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนใช้เป็น ๑  แห่ง  500,000 500,000 500,000  ประชาชนมีแหล่ง ส านักปลดั 



   

 
 

ปรับปรุงแหล่ง 

   ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ภายในต าบลหลุ่งตะเคยีน 
 

สถานท่ีท่องเที่ยว   
เพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวท่ี
ส าคัญ 

(อบต.) (อบต.) (อบต.) ท่องเที่ยว  
แหล่งท่องเที่ยวได้รบั
การอนุรักษ ์

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
แนวทางที่  ๓  การก่อสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

141 โครงการหลังฝนถนนด ี เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไป
มาระหว่าง หมูบ่้าน ต าบลได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

ถนน  คสล.  
กว้าง  8  เมตร  
ยาว  35,000  
เมตร  หรือตาม
ความเหมาะสม 

 5,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

5,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

5,000,000 
อบจ. 

กรมทางฯ 

 ประชาชนสามารถ
สัญจรไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน ต าบลได้
สะดวกยิ่ง 

ส่วนโยธา 

142 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้านหนอง
สาย  หมู่ที่  ๖  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง   
- สามแยกหลุ่งตะเคยีน  บ้าน
โนนไม้แดง  ต าบลโบสถ์  
อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสมีา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.133 
E  
102.658 

สิ้นสุด 
N 15.131 
E  
102.665 
 

2,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

143 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
เชื่อมต่อระหว่างบ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่  ๕ , บ้านสร
ศักดิ์  หมู่ที่  ๔  บ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่  ๘  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน – นิคมสรา้งตนเอง  

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.102 
E  
102.630 

สิ้นสุด 
N 15.156 

6,๓00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

ซอย  ๕  ต าบลรังกาใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสมีา   

- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 

E  
102.584 
 

ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

144 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อ
ถนนสาย  นม  ๓๐๔๑ และ 
ถนนสาย  ๔๐๐๖  และรอบ
บ้านตะแกรง  หมู่ที่ ๒  
ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอ
ห้วย  จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.128 
E  
102.686 

สิ้นสุด 
N 15.131 
E  
102.689 
 

2,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

145 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
เชื่อมต่อระหว่างบ้านไผ่
นกเขา  ต าบลหลุ่งตะเคียน – 
บ้านโนนรัง  ต าบลง้ิว อ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสมีา   
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.115 
E  
102.683 

สิ้นสุด 
N 15.107 
E  
102.690 
 

๒,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 



   

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

146 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   บ้าน
ตะแกรง  หมู่ที่  ๒   ต าบล
หลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วย  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.128 
E  
102.686 

สิ้นสุด 
N 15.131 
E  
102.689 
 

2,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

147 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
เชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกซาด  
หมู่ที่  ๙  ต าบลหลุ่งตะเคียน 
– บ้านกู่ศิลาขันธ์  ต าบล
เมืองพลับพลา  อ าเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครราชสมีา   
 
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.107 
E  
102.579 

สิ้นสุด 
N 15.099 
E  
102.581 
 

๒,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 



   

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

148 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. 
เชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกรักษ์  
หมู่ที่  ๙  ต าบลหลุ่งตะเคียน 
– บ้านหนองหญ้าขาว  ต าบล
นิคมสรา้งตนเอง  อ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสมีา   

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.112 
E  
102.577 

สิ้นสุด 
N 15.118 
E  
102.576 
 

๒,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

149 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต  เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านสรศักดิ์  หมู่
ที่  ๔  ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอห้วยแถลง  -  บ้าน
หนองหญ้าขาว  ต าบล
นิคมสร้างตนเอง   
อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพือ่ใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.123 
E  
102.627 

สิ้นสุด 
N 15.121 
E  
102.615 
 

๓๐,๐
00,000 

 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

150 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลติ
กคอนกรีต  เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านสายทอง  
หมู่ที่  ๑๒  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วย
แถลง  -  บ้านโนนไม้แดง  
ต าบลโบสถ์  อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.137 
E  
102.648 

สิ้นสุด 
N 15..159 
E  
102.663 
 

๑๐,๐
00,000 

 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอ
นกรีต  เช่ือมต่อระหว่างบ้าน
สระมะค่า หมู่ที่  ๕ , บ้านสร
ศักดิ์  หมู่ที่  ๔  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  -  
นิคมสรา้งตนเอง  ซอย  ๕  
ต าบลรังกาใหญ่   อ าเภอพิ
มาย   
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.102 
E  
102.630 

สิ้นสุด 
N 15.156 
E  
102.584 
 

๙,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 



   

 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

152 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้านโคกรักษ์  
หมู่ที่  ๑๑   ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  -  
บ้านหนองหญ้าขาว  ต าบล
นิคมสรา้งตนเอง  ซอย  ๕  
อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสมีา  
 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.1229 
E  
102.601 

สิ้นสุด 
N 15.127 
E  
102.592 
 

๒,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

153 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่  ๘ ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง   
- บ้านนิคมสร้างตนเอง  
ต าบลนิคมสร้างตนเอง  
อ าเภอพิมาย  จังหวัด
นครราชสมีา 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 
 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.140 
E  
102.613 

สิ้นสุด 
N 15.145 
E  
102.611 
 

๒,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 



   

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

154 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้านตาด่อน  
หมู่ที่  ๗  ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอห้วยแถลง   - บ้าน
โนนฤษี  ต าบลเมืองพลับพลา  
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

เริ่มต้น 
N 15.109 
E  
102.658 

สิ้นสุด 
N 15.107 
E  
102.660 
 

2,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

อบจ. 
นครราชสมีา 

155 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
เชื่อมต่อระหว่างบ้านโนนเพ็ด
หมู่ที่  ๑๐ ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอห้วยแถลง   - บ้าน
โนนรัง  ต าบลง้ิว  อ าเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครราชสมีา 

-  เพื่อให้การเดินทางสัญจร
ของประชาชนให้มีความ
สะดวกขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพ่ิมโอกาสในการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
- เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึนของประชาชน 

๑  ครั้ง   
 
 

 

 2,๐00,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมีถนนที่ดี  
การเดินทางสญัจรมี
ความสะดวกขึ้น 
เป็นเส้นทางหลักใน
การขนส่งสินค้า
ทางการเกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมีงานท า  
และมีคณุภาพชีวิตให้
ดียิ่งขึ้น 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 
 
 

 



   

 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
แนวทางที่  ๔  การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ   

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

156 โครงการระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มากบ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่ ๘  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

เพื่อก่อสร้างระบบประปาน้ า
สุกขนาดใหญม่ากบ้าน
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้
ประชาชนน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

๑ ครั้ง  N 15.150 
E  

102.601 
 

7,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และ อ่ืนๆ ได้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

157 โครงการระบบประปาผิวดิน
ขนาดใหญ่มากบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ ๑๕ ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบประปาน้ า
สุกขนาดใหญม่ากบ้าน
กระทุ่มแท่น  หมู่ที่ ๘ เพื่อให้
ประชาชนน้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 
 

๑ ครั้ง  N 15.120 
E  

102.660 
 

7,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อการ
อุปโภค – บริโภค
และ อ่ืนๆ ได้
เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

158 โครงการขุดเจอะบ่อบาดาล
ในพื้นที่ต าบลหลุ่งตะเคียน 

         

 1. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านกระทุ่มแท่น  หมู่
ที่ ๘  ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน้ า 
และส่วนปรับปรุงคณุภาพน้ า  
2. เพื่อใหป้ระชาชน  มีน้ าดื่ม  
น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

๑ ครั้ง  N 15.150 
E  

102.601 
 

400,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที ่ได้
ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่องภัย
แล้ง  ประชาชนใน
พื้นที ่มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

สะอาด  มีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลดตี่อการ
พัฒนาโดยรวม 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 2. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองนกเขา  หมู่
ที่ ๑๕   ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง  
จงัหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน้ า 
และส่วนปรับปรุงคณุภาพน้ า  
2. เพื่อใหป้ระชาชน  มีน้ าดื่ม  
น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

๑ ครั้ง  N 15.117 
E  

102.676 
 

400,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที ่ได้
ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่องภัย
แล้ง  ประชาชนใน
พื้นที ่มีน้ าดื่มน้ าใช้ที่
สะอาด  มีคณุภาพ
และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจะส่งผลดตี่อการ
พัฒนาโดยรวม 
 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 3. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  ๔    
ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอ
ห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน้ า 
และส่วนปรับปรุงคณุภาพน้ า  
2. เพื่อใหป้ระชาชน  มีน้ าดื่ม  
น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

๑ ครั้ง  N 15.121 
E  

102.631 
 

400,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที ่ได้
ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่องภัย
แล้ง  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
น้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 4. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองสาย  หมู่ที่  
๖    ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน้ า 
และส่วนปรับปรุงคณุภาพน้ า  
2. เพื่อใหป้ระชาชน  มีน้ าดื่ม  
น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

๑ ครั้ง  N 15.138 
E  

102.650 
 

400,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที ่ได้
ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่องภัย
แล้ง  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
น้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 5. โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสายทอง  หมู่ที่ 
๑๒    ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อบาดาลน้ า
ลึก พร้อมด้วยระบบส่งน้ า 
และส่วนปรับปรุงคณุภาพน้ า  
2. เพื่อใหป้ระชาชน  มีน้ าดื่ม  
น้ าใช้ที่สะอาดและเพียงพอ
กับความต้องการ 
 

๑ ครั้ง  N 15.130 
E  

102.642 
 

400,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที ่ได้
ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่องภัย
แล้ง  
 ประชาชนในพ้ืนท่ี มี
น้ าดื่มน้ าใช้ที่สะอาด  
มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะ

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

ส่งผลดีต่อการพัฒนา
โดยรวม 

 
 
รำยละเอียดโครงกำรกำรพัฒนำ  แผนพัฒนำ  3  ปี  ( พ.ศ.  255๙  -  25๖๑ ) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
ส่วนท่ี   2  ส่วนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกินศักยภาพและมีงบประมาณไม่เพียงพอไมส่ามารถท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปไีด้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร 
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าคลอง และ ป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

159 โครงการขุดลอกสระ
สาธารณะ 

         

 1. โครงการขุดลอกสระบ้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่  ๑๑   ต าบล
หลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วย
แถลง  จังหวัดนครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  N 15.160 
E  
102.584 
 

1,070,000 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 2.โครงการขุดลอกสระฝาย
ใหม่บ้านหนองสาย  หมู่ที่  ๖   
ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  N 15.139 
E  
102.650 
 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 3.โครงการขุดลอกสระบ่อ
กรวดบ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่ 
๘  ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  N 15.135 
E  
102.601 
 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 4. โครงการขุดลอกสระฝาย
ใหม่บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  ๕   

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ

๑ ครั้ง  N 15.104 
E  

2,000,000 
 

- 
 

- ๑  ครั้ง   
 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

102.626 
 

   
 

อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 5.โครงการขุดลอกล าห้วยหิน
ลาดบ้านสายทอง  หมู่ที่ ๑๒   
ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  เริมต้น 
N 15.134 

E  
102.632 

สิ้นสุด 
N 15.149 

E  
102.646 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 6.โครงการขุดลอกล าห้วย
แถลง   ต าบลหลุ่งตะเคยีน   
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

โครงการขุดลอกล าห้วยหิน
ลาดบ้านสายทอง  หมู่ที่ ๑๒   
ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

๑ ครั้ง  เริมต้น 
N 15.107 

E  
102.676 

สิ้นสุด 
N 15.095 

E  
102.664 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 7.โครงการขุดลอกล าห้วยไผ่  
ต าบลหลุ่งตะเคียน   อ าเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  เริมต้น 
N 15.137 

E  
102.662 

สิ้นสุด 
N 15.112 

E  
102.641 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 8. โครงการขุดลอกโคก
ท าเล 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๑ แห่ง 

 ๓๐,๐00,000 
อบต. 

๓๐,๐00,000 
อบต. 

๓๐,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 9.โครงการขุดลอกสระแดง 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๒ แห่ง 

 ๑5,๐00,000 
อบต. 

๑5,๐00,000 
อบต. 

๑5,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 10.โครงการขดุลอกห้วย
ขามป้อม 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๓ แห่ง 

 500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

500,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 11.โครงการขดุลอกสระ
หนองตลาด 
 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๔ แห่ง 

 ๒,๐00,000 
อบต. 

๒,๐00,000 
อบต. 

๒,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 12.โครงการขดุลอกหนอง
ปราสาท 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๕ แห่ง 

 ๔,๐00,000 
อบต. 

๔,๐00,000 
อบต. 

๔,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 13.โครงการขดุลอกล าห้วย
เผือก 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๖ แห่ง 

 ๔,๐00,000 
อบต. 

๔,๐00,000 
อบต. 

๔,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 



   

 14.โครงการขดุลอกล าห้วย
แถลง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค 
-บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 20  
ลึก  3  ยาว   
15, 000 ม. 

๗ แห่ง 

 ๕,๐00,000 
อบต. 

๕,๐00,000 
อบต. 

๕,๐00,000 
อบต. 

 เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์

ส่วนโยธา 

 
ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 15.โครงการขดุลอกล าห้วย
ขี้หนู  ต าบลหลุ่งตะเคยีน   
อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง  เริมต้น 
N 15.128 

E  
102.649 

สิ้นสุด 
N 15.115 

E  
102.629 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 16  โครงการขุดลกสระเหว
โสกข้ีหนู  บ้านสระมะค่า  
หมู่ที่  ๕ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

๑ ครั้ง   2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ท าเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

๑60 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
คสล. ในพื้นที่ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน 

         

 1. โครงการก่อสรา้งฝายน้ า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล า
ห้วยแถลงต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

1.  เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่รอบๆล า
ห้วย ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา น้ าจืด 
 2.  สามารถให้ราษฎรใน
พื้นที่ และ ราษฎรที่อยู่

๑ ครั้ง  N 15.107 
E  

102.676 
 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบรโิภค ใน
พื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆล าห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

ใกล้เคียงน าไปใช้ในด้านการ
เพาะปลูก 

และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล า
ห้วยหินลาด   ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

1.  เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่รอบๆล า
ห้วย ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา น้ าจืด 
 2.  สามารถให้ราษฎรใน
พื้นที่ และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงน าไปใช้ในด้านการ
เพาะปลูก 

๑ ครั้ง  N 15.137 
E 102.632 

 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบรโิภค ใน
พื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 3. โครงการก่อสรา้งฝายน้ า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็กกั้นล า
ห้วยไผ่   ต าบลหลุ่งตะเคียน  
อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

1.  เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่รอบๆล า
ห้วย ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา น้ าจืด 
 2.  สามารถให้ราษฎรใน
พื้นที่ และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงน าไปใช้ในด้านการ
เพาะปลูก 

๑ ครั้ง  N 15.137 
E 102.632 

 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
อุปโภคบรโิภค ใน
พื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของ
โครงกำร ) 

พิกัดทำง
ภูมิศำสตร ์

งบประมำณและที่มำ ตัวชี้วัด 

( kpi ) 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ 255๙ 25๖๐ 256๑ 

 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็กกั้นคลอง
อีสานเขียว   ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

1.  เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่รอบๆล า
ห้วย ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา น้ าจืด 
 2.  สามารถให้ราษฎรใน
พื้นที่ และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงน าไปใช้ในด้านการ
เพาะปลูก 

๑ ครั้ง  N 15.122 
E 102.590 

 

2,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆล าห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ าจดื 
สามารถน าไปใช้ใน
การเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

อบจ. 
นครราชสมีา 

 ๕.โครงการก่อสร้างฝายดิน
บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  ๑๐   
ต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอ
ห้วยแถลง    จังหวัด
นครราชสมีา  
 

1.  เพื่อการเกษตรของ
ราษฎรที่อาศยัอยู่รอบๆล า
ห้วย ใช้ในการอุปโภค-
บริโภคและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา น้ าจืด 
 2.  สามารถให้ราษฎรใน
พื้นที่ และ ราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียงน าไปใช้ในด้านการ
เพาะปลูก 

๑ ครั้ง  N 15.122 
E 102.590 

 

๑,000,000 
 
 

- 
 
 

- ๑  ครั้ง   
 
 

 

 สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ า 
ส าหรับการอุปโภค
บริโภค ในพื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆล าห้วย ใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลาน้ าจดื 
สามารถน าไปใช้ใน
การเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

อบจ. 
นครราชสมีา 



   

 
 



   

ส่วนที่ 6 
กำรติดตำมและประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

6.1  องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมประเมินผล 
 เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นระเบียบระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  หมวดที่  6  ข้อที่  28 ได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมการ
อีกคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการส าหรับคณะกรรมการนั้นมาจากประชาคม  ตัวแทนสภา
ท้องถิ่น  ผู้แทนหน่วยงานราชการ  วิสาหกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสองปี และ อาจได้รับการคัดเลือกอีก 
 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา 
2.  ด าเนินการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผล และ เสนอความเห็นซึ่งได้จาการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ ประกาศ
ผลการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
6.2  กำรก ำหนดวิธีกำรแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่ง
ตะเคียนโดยก ำหนดรูปแบบที่ใช้ในกำรติดตำมประเมินผลแล้วน ำไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี 

จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนฯนั้น  คือ  การประเมินว่ามีการน าแผนฯ 

ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด    และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน 

ยุทธศาสตร์  แผนพัฒนาสามปีได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่อไปได้ดังนั้นการที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้
จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์   ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่
ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน จึงต้อง
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล   ข้อเท็จจริง   อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบียนจากผลการ
ปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 



   

รูปแบบกำรติดตำมประเมินผลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียนประกอบด้วยแบบรำยงำน  3  แบบ
และเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบดังแผนภูมิต่อไปนี้ 

 
                                                                          แบบรำยงำน 
 
 
แบบประเมินผลแผนฯ   แบบติดตำม   แบบประเมินผลแผนฯ 
    Input       process      output 
 
 
แบบที่   1  กำรประเมิน     แบบท่ี2  แบบติดตำมและประเมิน แบบที่  3/1แบบประเมิน 
กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  กำรด ำเนินงำน  อบต.  กำรด ำเนินงำนตำม 
อบต.     แผนพัฒนำสำมปี แผนยุทธศำสตร์ อบต. แผนพัฒนำ
สำมปี 
 
 
         แบบที่  3/2แบบประเมิน 
         ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนิน 
         งำน  อบต.  ในภำพรวม 
 
 
 
      แบบที่  3/3  แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำร
ด ำเนิน 
                    งำน  อบต.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ตัวอย่ำงรูปแบบกำรติดตำมประเมินผล 
แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............................................................................................. 
 

ประเด็นการประเมิน มีการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง   
ส่วนท่ี 2 การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7.มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวิสยัทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของ
จังหวัด 

  

12.มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมตัิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร ์   
17.มีการจดัท าบัญชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
แบบที่ 2   แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน ) 
ชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม หรือไตร 
มาสที่ 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.ชื่อ องค์การบริหารส่วนต าบล.................................................................................. 
 

2.รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

3.จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
ยุทธศาสตร ์ ปีท่ี 1 …… ปีท่ี 2  …… ปีท่ี 3  ……. รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบปร
ะมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประม
าณ 

จ านวน
โครงการ 

งบปร
ะมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบปร
ะมาณ 

         
         
         
         
         
         

รวม         
 

4.จ านวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร ์ ปีท่ี  1 ……… ปีท่ี  2 ……. ปีท่ี  3 ……… รวม 

จ านวน 
โครงการ 

งปม. จ านวน 
โครงการ 

งปม. จ านวน 
โครงการ 

งปม. จ านวน 
โครงการ 

งปม. 

         
         
         
         
รวม         
         
 
 
 
 
 
 



   

5.ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  …….. 
ยุทธศาสตร์ จ านวน

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวน
โครงการที่ 
อยู่ในระหว่าง 

ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการที่ 
ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการ
ยกเลิก 

จ านวน
โครงการ 

ที่มีการ
เพ่ิมเติม 

จ านวน
โครงการ 

ทั้งหมด 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % จ านวน % 
             
             
             
             

รวม             
 

6.การเบิกจ่ายงบประมาณปี  ……. 
ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จ านวน
เงิน 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

       
       
       
       

รวม       

 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ………………. 
โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จแล้ว อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

      
      
      

รวม      

 
ส่วนที่  3  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

  1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 

  2.ภารกิจบางอย่างยังไม่ได้การมอบ 

  3.ระดับพ้ืนที่ต่างกันมาก 
 
  
 

 
 
 



   

 
แบบที่ 3 / 1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี  ละ  1  
ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2.วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน  

 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี  ……. 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏ
อยู่ในแผน 

จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

   
   
   
   

 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 .......................................................... 

1.ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ

(เต็ม  10  คะแนน) 
1.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2.มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3.มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4.มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ  

5.มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7.ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

ภาพรวม  

 
 
2.การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวชี้วัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

หลัง 

ด าเนินการ 

(จ านวน) 

เพ่ิม / ลด 

     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่3/2  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4) 41-50 ปี  (5)  51-60  ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ 
4 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม    

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    

4) การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ    

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา    

8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



   

 
 
 
ค าชี้แจง  :  แบบที่3/3  เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยก าหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนยุทธ์ศาสตร์ ……………………               
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ  (1) ชาย   (2) หญิง 
2. อายุ  (1) ต่ ากว่า 20 ปี (2)  20-30 ปี   (3)  31-40 ปี 
  (4) 41-50 ปี  (5)  51-60  ปี   (6)  มากกว่า  60 ปี 
3. การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี  (6)  อ่ืนๆ 
4 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
  (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา  (6)  เกษตรกร 
อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………….. 
ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5.  หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้คะแนนเต็ม  10   ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของท่านเท่าใด 
ความพึงพอใจ คะแนน(10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม  

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม  

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม  

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 



   

6.3 ก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมประเมินผล   
 คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี  
เป็นรำยโครงกำรโดยค ำนึงถงึควำมเหมะสมของแต่ละโครงกำร  ทั้งนี้ควรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมผล
โครงกำรอย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  และประเมินผลโครงกำรในภำพรวมอย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรำยงำน
ผลเสนอควำมคิดเห็นที่ได้จำกกำรติดตำมประเมินผลต่อผู้บริหำรท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถิ่นน ำเสนอต่อ
สภำและประกำศผลกำรติดตำมประเมินผลให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละ  1  ครั้งใน
เดือนธันวำคมของทุกปี   
 ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

ระบบตดิตามผล ระบบประเมินผล 
ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1.ใช้แบบรายงานท่ี  2 
แบบติดตามผลการ
ด าเนินงาน  อบต.  รายไตร
มาส ( 3  เดือน) 
2.  ส่งหน่วยประเมิน ผล
กลาง( อบจ.) 
 M&E  Unit 

ทุก 3 เดือน อบต. 1.ใช้แบบรายงานท่ี  1 การ
ก ากับการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์อบต. 
2.ส่งรายงานหน่วยประเมิน 
ผลกลาง (อบจ.) 
 M&E  Unit 

เมื่อ  อบต.
ประกาศใช้
แผน 

3.  ใช้แบบรายงานท่ี3/1แบบ
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนโดยใช้แบบท่ี3/2และ
แบบท่ี3/3  เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4.ส่งรายงานหน่วยประเมิน 
ผลกลาง (อบจ.) 
 M&E  Unit 

ทุกๆ1ปี 

2.  หน่วย
ประเมิน ผล
กลาง 
( อบจ.) 
 M&E  Unit 

1.  ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์แบบรายงาน 
3.  ส่งผลการวิเคราะห์ให้  
กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

15  วันนับ
จากรับ
รายงาน 

2.  หน่วย
ประเมิน ผล
กลาง 
( อบจ.) 
 M&E  Unit 

1.  ตรวจสอบรายงาน 
2. วิเคราะห์แบบรายงาน 
3.  ส่งผลการวิเคราะห์ให้  
กรมส่งเสรมิปกครองท้องถิ่น 

15  วันนับ
จากรับ
รายงาน 

กรมส่งเสรมิ 1.  สรุป 
2.  รายงานกรมส่งเสรมิฯ 

10วันนับ
จากวันที่รับ
รายงาน 

กรมส่งเสรมิ 1.  สรุป 
2.  รายงานกรมส่งเสรมิฯ 

10วันนับ
จากวันที่รับ
รายงาน 

กรมส่งเสรมิ 1.  สรุป 
2.  รายงานให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

       - กรมส่งเสรมิ 1.  สรุป 
2.  รายงานให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
เรื่อง   กำรใช้แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ –๒๕๖๑ 

 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน    ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   (พ.ศ.๒๕๕๙ – 

๒๕๖๑)  ตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนได้พิจารณา
เห็นชอบแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) ในคราวประชุมสภาสภาสมัยวิสามัญ    สมัยที่สอง  ครั้งที่  
๑ / ๒๕๕๗    เมื่อวันที่    ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน   
 

อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ. 
๒๕๔๘  หมวด ๓  ข้อ  ๑๗ ข้อ ๑๘ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) เพ่ือเป็นแนว
ทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียนตามระยะเวลาที่ก าหนด  ต่อไป 

 

             จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

             ประกาศ  ณ วันที่  ๓๐ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
          
                       ( นายซ้อน  กองศรี )           
                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

แผนพัฒนำสำมปี  (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 
๒๕๖๑) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
 
 

 
 



   

 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลุ่งตะเคียน 
อ ำเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครรำชสีมำ 

 


