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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๑  ประจ าปี พ.ศ.2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 

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

1.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการแปลงสาธิตเกษตร
ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อง 
อย่างยั่งยืน  

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการปลูก
พืชผักสวนครัว  ไร้
สารเคมี  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม ให้ด ารง
อยู่ต่อไป 

อบรมให้
ความรู้ /

จัดท าแปลง
สาธิตเพื่อ
การเกษตร
จ านวน ๑ 

แห่ง 

  300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

มีการจัดท า
แปผลงสาธิต

เพื่อ
การเกษตร

ประจ าต าบล 

เกษตรกรหันมาปลูก
พืชผักสวนครัว โดย
ไรส้ารเคมี ร่วมกัน
อรนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เป็นแหล่งเรียนรู้ใน
ระดับต าบล 

ส านักงาน
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ  ผ.๐2 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ าบา้น
ตะแกรง หมู่ที่  2 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
ตะแกรง 1 

แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

ส านักปลดั  

3 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ าบา้น
โคกซาด หมู่ที่  ๙ 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
โคกซาด  1
แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

ส านักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ าบา้น
โนนเพ็ด หมู่ที่  10 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
โนนเพ็ด  1
แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

ส านักปลดั  

5 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ าบา้น
สายทอง  หมู่ที่  12 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
สายทอง  1
แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

ส านักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร ตามพรบ. 
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจ าบา้น
หนองนกเขา  หมู่ที่  15 

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
หนองนกเขา  
1 แห่ง 

- 
 

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

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

ส านักปลดั  

7 โครงการฝึกอบรมวินัย
ข้าราชการ  คุณธรรม  
จริยธรรมและการสรา้ง
จิตส านึกในการปูองกันการ
ทุจริต  ส าหรับผู้บริหาร  
สมาชิกสภาองค์การบรหิาร
ส่วนต าบล  พนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ  
2563  

เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจด้านวินัย
และการรักษาวินัย ท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อให้
มีจิตส านึกใน
การปฏฺบัตริาชการ
ด้วยความโปร่งใสฯ  

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วน
ต าบล  
พนักงานครู  
พนักงานจ้าง  
๖๐ คน 

  20,000 20,000 20,000 มีการ
ฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน
ครู  พนักงานจ้าง  
๖๐ คน  มีความรู้  
ความเข้าใจว่าด้วย
เรื่องวินัย  ท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติหน้ามรา  

ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการงานบริการชุมชน
บ้านสรศักดิ ์

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว  
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน 

จัดซื้อโตะ๊
ขาวพร้อม
เก้าอี้
พลาสติก  

  200,000 200,000 200000 โต๊ะขาว/
เก้าอี้
พลาสติก 

มีโต๊ะขาวและ
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน
อย่างเพียวพอและ
เหมาะสม 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรม 

การบริหารเอกสาร  
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้  
ความเข้าใจให้แก่
คณะผู้บริการ  
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล
พนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้าง  ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการ
บริหารเอกสาร   

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วน
ต าบล   
ลูกจ้าง  100 
คน 

  20,000 20,000 20,000 มีการ
ฝึกอบรม 

คณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วน
ต าบล  พนักงาน
ครู  พนักงานจ้าง  
10๐ คน  มี
ความรู้  ความ
เข้าใจ  

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

2.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการต าบลสีขาว  เพื่อใหชุ้มชนปลอด
จากแอลกอฮอล์  ยา
เสพติดและอบายมุข 

15  หมู่บา้น    500,000 500,000 500,000 มีการจัด
ฝึกอบรมให้

ความรู ้

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และ
ประหยดั
งบประมาณจาก
ครัวเรือน ได ้

ส านักปลดั  

11 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV บ้านตะแกรง 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จ านวน 1 ชุด 
บริเวณสาม
แยกวัดบ้าน

ตะแกรง 

  30,000 30,000 30,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

12 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV บ้านไผ่นกเขา 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จ านวน 1 ชุด 

  30,000 30,000 30,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
 

13 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV บ้านโนนเพ็ด 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จ านวน 1 ชุด 
บริเวณสาม

แยกบ้านโนน
ตูม 

  30,000 30,000 30,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

ส านักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV บ้านสายทอง 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จ านวน 1 ชุด 
บริเวณสี่แยก
กลางหมู่บ้าน  

  30,000 30,000 30,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

สามารถใช้เป็น
เครื่องมือในการ
สืบสวนจับกมุ
ผู้กระท าผิดมา
ลงโทษเพื่อเป็น
การปูองกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
ก่อให้เกิดความ
ผาสุกในชุมชน  
ประชาชนใน
พื้นที ่

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

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการปรับปรุงต่อ
เติมที่ท าการ  อบต.
หลุ่งตะเคียน  

ต่อเติมที่ท าการ อบต.
หลุ่งตะเคียน   

ต่อเติมที่ท าการ 
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน ขยาย
พื้นที่เพ่ือรองรับ
การบริการ
ประชาชน 

  300,000 300,000 300,000 มีการ
ปรับปรุงต่อ
เติมที่ท าการ 

อบต. 

มีอาคารเพื่อ
รองรับการบริการ 
ที่ได้มาตรฐาน 

ส านักปลดั 

 

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

3.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุมชน   

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุน
งบประมาณกลุม่
เศรษฐกิจชุมชน 

15 หมู่บ้าน    300,000 300,000 300,000 มีการ
ส่งเสริมกลุม่ 

กลุ่มเศรษฐกิจ
ชุมชนได้รับการ
ส่งเสริมมากข้ึน  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๒ แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17   โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกรักษ์     

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้าง ศพด.
บ้านโคกรักษ์ 
๑  แห่งตาม
แบบ อบต.

ก าหนด 

  610,000 610,000 610,000 ก่อสร้าง 
ศพด.บ้าน
โคกรักษ์ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

18 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที่  1   

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 
  

- - - 400,000 400,000 ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
โรงเรียนอนุบาล
ต าบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้มีโรงเรียน
อนุบาลในสังกัด
รองรับความ
เจริญเติบโต 

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.ก าหนด 
  

- - - 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง 
โรงเรียน
อนุบาล 

นักเรียนมี
สถานท่ีที่เข้า
เรียนได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

20 โครงการติดตั้ง
ระบบอินเตอร์เน็ต 
ใน ศพด. สังกัด  
อบต.หลุ่งตะเคียน 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพใน
การติดต่อสื่อสาร
และรองรับ
การปฏฺบัติงานผาน
ระบบสารสนเทศได้
สะดวก 

ศพด. สังกัด  
อบต.หลุง
ตะเคียน  6  
แห่ง 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มีระบบ
อินเตอร์เนต็ 

มีระบบ
อินเตอร์เนต็ที่ได้
มาตรฐาน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก ภายใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
จากโคกปราสาท-ไป
ล ามาศ 

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

- 
 

- 
 

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

22 โครงการปรับปรุง
ลานกีฬา  บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที่  ๑  

เพื่อปรับปรุงลาน
กีฬา คสล.บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   
เพื่อเป็นท่ีออกก าลัง
กาย และ แข่งขัน
กีฬา เพื่อห่างไกลยา
เสพติด 

หนา 0.10
พื้นที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า  85 
ตารางเมตร 

 รั้ว 1.20 ยาว 
83  เมตร  
1  แห่ง 

 

- - - - 300,000 สนามกีฬาท่ี
ได้มาตรฐาน

๑ แห่ง 

มีการปรับปรุง
สนามกีฬาระดับ
ต าบลที่ได้
มาตรฐาน  
 
 

กองช่าง 

23  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านตะแกรงหมู่
ที่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   รอบ
หมู่บ้าน ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด  

- - 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



61 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24  โครงการปรบัปรุง
ถนนหินคลุกเป็น
ถนน  คสล. รอบ
บ้านตะแกรง  
หมู่ที่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  95.50  
เมตร   รอบ
หมู่บ้าน ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด  

- - 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. 
ภายในบ้านสร
ศักดิ์  หมู่ที่  4  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  83.50  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด  

- - 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

26   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก ภายใน
หมู่บ้านสระมะค่า  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
-จากศพด.-ทาอีปูม-
บ้านตาด่อน 
-จากล าห้วยไผ-่บ้าน
คนจน-บ้านสาย
ทอง-หนองสาย 

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

- 
 

- 
 

300,000 300,000 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล. 
ภายในบ้านสระ
มะค่า หมู่ที่  5  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  84  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



62 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านสระมะค่า   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
-  รอบหมู่บ้านไป
ทางโรงเรียนบ้านท่า
ลี ่
-  บ้านนายวิลัย  
สร้างนอก ถึงบ้าน
นางทองใส  มะติมะ
ถัง 
-  บ้านนายสุนทร  
พุทธเสน ถึงเขตวัด
บ้านสระมะค่า 
-  บ้านนางจันทร์  
โทไธสง ถึงบ้านนาง
อ าพร  เลยกลาง 
-  บ้านนางจันทร์  
พันไร่  ถึงบ้านนาย
มงคล พันไร ่
-  บ้านนายสิริพล  
กกเพ็ญเกษม ถึง 
ถนน  คสล. จุดเดิม 
-  ถนนลาดยางไป
วัดปาสันติธรรม 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   รอบ
หมู่บ้าน ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
  

- - 
 

- 400,000 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



63 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

29  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหนองสาย   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากสามแยก
ข้างวัดหนองสายไป
สระฝายใหม ่

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 
 

400,000 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

30  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหนองสาย  
หมู่ที่ 6  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
-ซอยนางสมร   
หิงไธสง 
-ซอยนางกัณหา  
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  184  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
  

- - 
 

- - 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

31  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านตาด่อน   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากภายใน
หมู่บ้านไปนานาย
ไสว  ผ่องพรรณ 

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

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

32   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก ภายใน
หมู่บ้านตาด่อน  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
จากหมู่บ้านไปปุา
สาธารณะ 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,000  
เมตร  

- 
 

- 
 

- 300,000 - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



64 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 โครงการปรับปรุง
ถนนหินคลุกบ้านตา
ด่อน  หมู่ที่  7   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
-จากบ้านนายวิชัย
จ าปาวดี – เขตบ้าน
ม่วงหวาน 
-จากบ้านางข่อถึงปุา
ช้า เสริมดินคันทาง  

ถนน หินคลุก
ยกระดับ กว้าง  
3  เมตร  ยาว
รวม 575  
เมตร  

- 
 

- 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับที่

ได้มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

34  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ระหว่าง
บ้านกระทุ่มแท่น -
บ้านสายทอง   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากบ้าน
กระทุ่มแท่น -บ้าน
สายทอง 

  ถนน คสล.  
กว้าง  6  ม. 
ยาว  81  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 
 

- - 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

35  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านโคกซาดจาก
บ้านโคกซาดถึงบ้าน
โคกรักษ์ 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากบ้านโคก
ซาดถึงบ้านโคกรักษ ์

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

36  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านโคกซาดจาก
บ้านโคกซาดไปบ้าน
กู่ศิลาขันธ ์  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากบ้านโคก
ซาดถึงบ้านกู้ศิลา
ขันธ ์

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  74.50  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด  

- - 
 

- 400,000 400,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



65 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
บ้านโนนเพ็ด   
หมู่ที่  ๑๐   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
ถนนหินคลุกพร้อม
ยกระดับไปหนองอ้อ 

ถนนหินคลุก
ยกระดับ กว้าง  
4  เมตร  ยาว
รวม 400  
เมตร  

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับที่

ได้มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

38  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านโคกรักษ์  – 
บ้านกระทุ่มแท่น  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึนจากบ้านโคก
รักษ-์บ้านกระทุ่ม
แท่น  

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  66.50  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 

- - 
 

- 300,000 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

39  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านสายทอง   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น 
- บ้านนายด า  รัฐวัง 
- บ้านนายทองใส  บุญ
ชู 
- บ้านนายเอกลักษณ์  
มนตรีชัย 
- บ้านนางด า  ค าผง 

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

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



66 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านโคกซาด   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  ๒,๐00  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
-  จากบ้าน
นายบุญเที่ยง  
ศรีนนท์ ถึงสุด
ซอย 
-  จากบ้าน
นายวาสนา  
เพ็งไธสง  ถึง
คลองอีสาน
เขียว 
-  จากประปา  
ถึงสระน้ า  

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

41 โครงการปรับเกรด
คันคูสระแดง  
บ้านกระทุ่มแท่น 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 

 ปรับเกรดคัน
คูสระแดง  

- - 
 

400,000 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ระหว่างบ้านสาย
ทอง –บ้านกระทุ่ม
แท่น   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
 

ถนน หินคลุก
ยกระดับ กว้าง  
6  เมตร  ยาว
รวม 540  
เมตร  

- 
 

- 
 

- - 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับที่

ได้มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 



67 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

43  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านพะไลพัฒนา
จากจุดเดิมไประบบ
ประปา 
 
   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
-จากจุดเดมิไประบบ
ประปา 
 
 

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

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

44  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านพะไลพัฒนา 
หมู่ที่ 13 
 
 
   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
 -จากบ้านนายอุดม 
ปูองทองหลางไป
ระบบประปา 
 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  5  ม. 
ยาว  81  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
  

- - 
 

-  300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

45   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับ ภายใน
หมู่บ้าน
ตะเคียนทอง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
จากถนนลาดยางไป
บ้านนางวรรณา  
ผลพิมาย 

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,000  
เมตร  

- 
 

- 
 

- 300,000 - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



68 
 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก จากวัดโคก
ปราสาทไปนานาง
มะไมย์  ผลพมิาย   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
จากวัดโคกปราสาท
ไปนานางมะไมย์  
ผลพิมาย   

ถนน  ดิน
ยกระดับ กว้าง  
5  เมตร  ยาว
รวม 1,000  
เมตร  

- 
 

- 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

47  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านภายในบ้าน
ตะเคียนทอง 
 
 
   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
-  ซอยบ้านนาง
เปรมฤดี  เพียนาม 
ถึงบ้านนางจิรัชยา  
ใจสุข 
-  ซอยบ้านนายหวน 
สุนทร  ถึงสวน
นางสาวสมหมาย  
บังพิมาย 
-  ซอยบ้านนาย
สามัคคี  สุขกาย  ถึง
สวนนายบ ารุง  สุข
กาย  

  ถนน คสล.  
กว้าง  4  ม. 
ยาว  1,200  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
  

- - 
 

- 500,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
หมู่บ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ 15 
   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 
-จากบ้านนายคัมภีร์ 
เริญไธสง ถึงหน้า
บ้านนายปฺุก      
เพ็ชรพูน  
 
 

  ถนน คสล.  
กว้าง  3  ม. 
ยาว  87  
เมตร   ตาม
แบบท่ี อบต.
ก าหนด 
  

- - 
 

- - 200,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

49 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่  15  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 
-จากซอยบ้านนาตา
ดีถึงบ้านนางสาว
น้ าหอม  แนวสัน 

ถนน หินคลุก
ยกระดับ กว้าง  
3  เมตร  ยาว
รวม 590  
เมตร  

- 
 

- 
 

- - 200,000 ก่อสร้าง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับที่

ได้มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

50 โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
น้ าประปา บ้าน
ตะแกรง 

เพื่อใหม้ีบ่อ
ตกตะกอนในการ
ผลิตน้ าประปา    

ขนาดความจุ 
100 ลบม. 

๑ บ่อ 

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีใสสะอาดได้
มาตรฐาน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
น้ าประปา บ้านสระ
มะค่า 

เพื่อใหม้ีบ่อ
ตกตะกอนในการ
ผลิตน้ าประปา    

ขนาดความจุ 
100 ลบม. 

๑ บ่อ 

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีใสสะอาดได้
มาตรฐาน  

กองช่าง 

52 โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
น้ าประปา บ้าน
กระทุ่มแท่น 

เพื่อใหม้ีบ่อ
ตกตะกอนในการ
ผลิตน้ าประปา    

ขนาดความจุ 
100 ลบม. 

๑ บ่อ 

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีใสสะอาดได้
มาตรฐาน  

กองช่าง 

53 โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
น้ าประปา บ้านโนน
เพ็ด 

เพื่อใหม้ีบ่อ
ตกตะกอนในการ
ผลิตน้ าประปา    

ขนาดความจุ 
100 ลบม. 

๑ บ่อ 

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีใสสะอาดได้
มาตรฐาน  

กองช่าง 

54 โครงการก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
น้ าประปา บ้านสาย
ทอง 

เพื่อใหม้ีบ่อ
ตกตะกอนในการ
ผลิตน้ าประปา    

ขนาดความจุ 
100 ลบม. 

๑ บ่อ 

- 
 

- 
 

450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชนได้ใช้
น้ าท่ีใสสะอาดได้
มาตรฐาน  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

55  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จากบ้านนาย
อุดร –บ้านนาง
กัลยา    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

56 โครงการขยายเขต
ระบบจ าหน่ายแรง 
ต่ าบ้านหลุง่ตะเคียน   
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จากจุดเดิม-ไป
ทางบ้านนาย
มงคล  พยุง
กลาง 

- 
 

- - - 400,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

57  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านตะแกรง 

หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จากบ้าน
ตะแกรงถึงปุา
สาธารณะบ้าน
ไผ่นกเขา  

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

58  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านตะแกรง 

หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จากบ้าน
โนนเพ็ดถึงนา
นางสมปอง  
ชาภักดี  

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

59  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู่บ้านตะแกรง 
เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
โซลาเซลรอบ
บ้านตะแกรง   

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 
 

กองช่าง 

60  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านตะแกรง 

หมู่ที่ ๒ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า 
จากนานายบุญ
เสรมิ ถึงบ้าน
ไผ่นกเขาและ
บ้านตะแกรง   

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

61  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านไผ่นกเขา 

หมู่ที่ 3 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
8 จุด 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

62  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู ่
บ้านไผ่นกเขา 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
โซลาเซลจาก
วัดไผ่นกเขาไป
บ้านโนนรัง    

  400,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

63  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู ่
บ้านไผ่นกเขา 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
โซลาเซลรอบ
หมู่บ้าน    

  - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

64  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลบ้านสรศักดิ ์
เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
โซลาเซลรอบ
หมู่บ้าน    

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่ 4  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
-  บ้านนาย
ส ารอง ไปบ้าน
นางสิรินภา  สระ
ภูม ิ
-  บ้านนางเคลือ
วัลย์  ไปบ้าน
กระทุ่มแท่น 
 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

66  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
-  บ้านนาย
ส ารอง ไปบ้าน
นางสิรินภา  สระ
ภูม ิ
-  บ้านนางเคลือ
วัลย์  ไปบ้าน
กระทุ่มแท่น 
 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    
-  จากศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระมะค่า 
ไปนานายพรม  
นามไธสง 
-  จากบ้านนาย
สุนทร  พุทธเสน 
ถึงโนนบ้านเก่า 
นานางหมั่น คูณ
กลาง 
 

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างภายในหมู ่
บ้านหนองสาย หมู่ที่ 6  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน
5 จุด 
-  หน้าประตูโขง
วัดบ้านหนอง
สาย 
-  ถังประปา
หมู่บ้าน 
-  หลังโรงเรียน
หนองสาย 
-  บ้านนางสุดตา  
ยอดสิงห ์
-  บ้านนางนวน
สี ปักกะโต 

  ขยายโคม
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในบ้าน
หนองสาย   

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

68  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู ่
บ้านหนองสาย 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตโซลา
เซลจากบา้น
หนองสายไป
ถนนลาดยาง    

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

69  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านหนองสาย  หมู่ที่6  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ท่ัวถึงในหมู่บ้าน 
-  บ้านนายไวพต  
ไปนานายหนูปาน  
แก้วชนะ 
-  จากประปาฝาย
ใหม่ถึงบ้านนาย
มาวิน ร่องไธสง 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



75 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู ่
บ้านหนองสาย 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
-  จากบ้านตา
ด่อน ไปบ้านโนน
ฤษี 
-  จากบ้านตา
ด่อน  ไป
ถนนลาดยางทับ
สวาย – ตะแกรง  
-  จากบ้านตา
ด่อนไปบ้าน
หนองม่วงหวาน 
-  จากบ้านตา
ด่อน  ไปปุา
สาธารณะ 

  ขยายเขตโซลา
เซลจากบา้น
หนองสายไป
ถนนลาดยาง    

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

71  โครงการขยายเขต 

ระบบจ าหนา่ยแรงต่ า 
บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเขต
ระบบจ าหนา่ย
แรงต่ า จากจุด
เดิมไปทาง
โรงเรียนเมือง
พลับพลาพิทยา
คม    

- 
 

- - 400,000 400,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

72  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลรอบหมู ่
บ้านโคกซาด 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตโซลา
เซลจากบา้น
โคกซาดไปบ้าน
โคกรักษ์    

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 



76 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่ 10  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
จากสี่แยก
โนนเพ็ดไปโนน
รัง 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

74  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า/
แรงสูง  พร้อมติดตั้งสาย
ดับภายในหมู่บ้าน 

โคกรักษ์  หมู่ที่  11  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน
จากบ้านโคกรักษ์
ไปบ้านกระทุ่ม
แท่น  

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า –
แรงสูง พร้อม 
พร้อมติดตั้งสาย
ดับ 

 

- - - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

75  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ า  
บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่ 11  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
จากถนน
คอนกรีตไปวดั
บ้านโคกรักษ์  

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ า    

- 
 

- - 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

76  ขยายเขตไฟฟูาโซลา 

เซลบ้านโคกรักษ์  
เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงจากบ้าน
โคกรักษ์ไปบา้น
โคกซาด  

  ขยายเขตโซลา
เซล  

  400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 



77 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

77 โครงการขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟูา  
บ้านสายทอง หมู่ที่  12  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยาย
เสาไฟฟูาแรงสูง 
พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง จากบ้าน
สายทองไปบ้าน
กระทุ่มแท่น    

- - - 200,000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

78 โครงการขยายระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า   
บ้านสายทอง หมู่ที่  12  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ า  
-  จากประปา 
ไปสระเหวใหญ ่
-  บ้านนาย
สัญญา ไปบ้าน
ตาด่อน   

- - - 200,000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

79 โครงการขยายระบบ
จ าหน่ายไฟฟูาจากจุดเดิม
ไปทางบ้านตาด่อน   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ า  
-  จากจุดเดิมไป
ทางบ้านตาด่อน    

- - - 200,000 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

80 โครงการขยายเขต
ไฟฟูาพร้อมไฟฟูา
แสงสวางภายใน
บ้านพะไลพัฒนา  
หมู่ที่  ๑๓  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

ขยายเขต
ไฟฟูาพร้อม
ไฟฟูาแสง
สวางภายใน
บ้านพะไล
พัฒนา  หมู่ที่  
๑๓ 

   300,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

81 โครงการขยายระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า  ภายใน 

บ้านหนองนกเขา หมู่ที่  
15  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ า  
-  บ้านนาย
โกเมนทร์ 
-  หลังโรงเรียน
บ้านหนองนกเขา
ไปหนองเสม็ด 
-  สถานี
ต ารวจภูธรเมือง
พลับพลาไปโคก
หนองโดน 
-  นานาง
ศิรินญาร์  พานไธ
สง  ไปหนอง
โขมง 

- - 400,000 400,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

82 โครงการขยายระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า  ภายใน 

บ้านหนองนกเขา หมู่ที่  
15  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ า  
จากหลัง
โรงเรียนบ้าน
หนองนกเขาไป
หนองเสม็ด  

- - - - 400,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 



79 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83 โครงการขยายระบบ
จ าหน่ายแรงต่ า  ภายใน 

บ้านหนองนกเขา หมู่ที่  
15  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 
 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ า  
จากสถานี
ต ารวจภูธรเมือง
พลับพลาไปโคก
หนองโดน  

- - - - 400,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

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

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84 โครงการอบรม
จิตอาสาภัยพิบัต ิ

เพื่อจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการในการจิต
อาสาภัยพิบตัิ
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่
ประชาชนในต าบล
หลุ่งตะเคียน 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ต าบล
หลุ่งตะเคียน  

- - 200,000 200,000 200,000 มีแนวทาง
การปูองกัน
และบรรเทา 
สาธารณภัย
ในต าบล 
หลุ่งตะเคียน  

การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยใน
ต าบล 
หลุ่งตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลดั 

 
 
 



80 
 

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

7.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

85 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ า 
คสล. ภายในบ้าน
สรศักดิ์  หมู่ 4   

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ าเสียใน
ชุมชน 

ก่อสร้างทาง
ระบายน้ า คสล.  
๑ แห่ง 
 - บ้านนาย
สมศักดิ์  ค าคง ถึง
บ้านนางสิรินภา  
สระภูม ิ
-บ้านนายทอง
ศูนย์  จันทร์นวน 
ถึงบ้านนางสมบัติ 
ชมกลาง 

- - 400,000 - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

กองช่าง 

86 โครงการปรับปรุง
ร่องระบายน้ า 
คสล. ภายในสระ
มะค่า  หมู่ 5   

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ าเสียใน
ชุมชน 

ปรับปรุงร่อง
ระบายน้ า คสล.  
๑ แห่ง 
 - จาก
ถนนลาดยาง ไป
บ้านนางอนัญญา  
นันทจันทร์ 
-  บ้านนาง
สมปอง  เตชะโค
บุตร ถึงบ้าน
นายจรัญ มอน
กลาง 

- - 400,000 - - สามารถระบาย
น้ าได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ าไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการวางท่อน้ า
ดิบสระบ่อกรวด-
สระแดงบ้าน
กระทุ่มแท่น   

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
น าเพื่อการ
อุปโภค  บริโภค
และด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ าดิบ
สระบ่อกรวด-สระ
แดง 

- - 400,000 400,000 - วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค  บริโภค
ท าการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

88 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อจ่าย
น้ าประปาบ้านโนน
เพ็ด 

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้  

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
จ่ายน้ าประปาได้
อย่างทั่วถึง  

- - 400,000 400,000 - วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

89 โครงการวางท่อน้ า
เพื่อการเกษตร 
บ้านโนนเพ็ด 

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตร จาก
ล ามาศถึงสระ
สี่เหลี่ยม 

- - - - 400,000 วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
ท าการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

90 โครงการปรับปรุง
ระบบท่อจ่าย
น้ าประปาบ้านโคก
รักษ์ 

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้  

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
จ่ายน้ าประปาได้
อย่างทั่วถึง (ท่อ
ขนาด4-6นิ้ว) 

- - 400,000 400,000 - วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
อย่างทั่วถึง 
 

กองช่าง 

91 โครงการวางท่อน้ า
เพื่อการเกษตร 
บ้านพะไลพัฒนา  

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรจากจุด
เดิมไปนานาย
อุดม  ปูอง
ทองหลาง   

- - 400,000 - - วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
ท าการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

92 โครงการวางท่อน้ า
เพื่อการเกษตร 
บ้านตะเคยีนทอง  

เพื่อส่งน้ าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ าเพื่อ
การเกษตรเหมือง
เก่า จากนานาย
เวียน  แก้วคง 
ลอดท่อ
ถนนลาดยางไป
นานางโม้  ปักกา
ระนัง  

- - - 400,000 - วางท่อน้ า
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
ท าการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

93 โครงการขุดลอกล า
หลุ่งตะเคียน    
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
 

- 
 

- - 400,000 - ขุดลอกล าหลุ่ง
ตะเคียน 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอก
คลองหัวลิงพร้อม
ถนนหินคลุก    
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ต่อจากจุดกรม

ชลประทานได้ท า
ไว้) 

(ตามแบบ อบต.
ก าหนด) 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกคลอง
หัวลิง /มีถนนหิน
คลุก 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

95 โครงการขุดลอกล า
ห้วยน้อย    (บ้าน
ตะแกรง)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
น้อย 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

96 โครงการขุดลอก
หนองไทร  (บ้าน
ตะแกรง)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกหนอง
ไทร 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

97 โครงการขุดลอก
สระโบสถ์  (บ้าน
ตะแกรง)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกสระโบสถ ์ เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

98 โครงการขุดลอกล า
ห้วยแถลง  (บ้านไผ่
นกเขา)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
(ฝายตาปุมุ ) 

 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

99 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว  
(บ้านสรศักดิ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

ก าหนด) 
คลองอีสานเขียว  
- จากตะวันตก
ของถนน ไปทาง
บ้านโคกรักษ ์
-  จากนานายสุ
วิทย์  หินเหล็ก 
ถึงคันปิดกั้น 

 
 

- 
 

- 400,000 400,000 - ขุดลอกล าห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

100 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ าเรยีบ
ถนนลาดยาง   
(บ้านสรศักดิ์)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
คลองส่งน้ าเรยีบ

ถนนลาดยาง
พร้อมวางท่อข้าม
ถนนจากท่ีท าเล
ถึงหนองสรศักดิ์     

 

- 
 

- 400,000 400,000 - ขุดลอกคลองส่ง
น้ า 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

101 โครงการขุดลอกล า
ห้วยไผห่างฝายใหม่   
(บ้านสระมะค่า)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก

ล าห้วยไผ่หางฝาย
ใหม่ ถึงหนองจาน  

หนองแดง      
 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วยไผ่
หางฝายใหม ่

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

102 โครงการขุดลอกล า
ห้วยขี้หนู   (บ้าน
หนองสาย)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยขี้หนูจาก
นานายไสว  อ่อน

ศรี ถึงนานาย
สาคร  โคตะมะ       

 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

103 โครงการขุดลอกล า
ห้วยตาด่อน   
(บ้านตาด่อน)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยตาด่อน
จากนานายไสว 
ถึงท านบใหม่  

พร้อมฝายน้ าล้น 
3 จุด  

-  นานายไสว 
-  นานางเพ็ญ  
รักษาทรัพย ์
-  นานางพงษ ์ 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
ตาด่อน  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

104 โครงการขุดลอกล า
ห้วยแถลงพร้อมกั้น
ฝาย   (บ้านตา
ด่อน)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยแถลง

พร้อมกั้นฝายจาก
เขตหลุ่งตะเคียน
จนถึงเขต ต.เมือง

พลับพลา  

- 
 

- - 400,000 - ขุดลอกล าห้วย
แถลง  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

105 โครงการขุดสระ
โรงเรียนเก่า (บ้าน
ตาด่อน)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดสระ
โรงเรียนเก่า เนื้อ
ที่ ประมาณ 8 ไร ่

- 
 

- - 400,000 - ขุดสระ  เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



86 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการขุดลอก
สระขาว   (บ้าน
กระทุ่มแท่น)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
สระขาวบ้าน
กระทุ่มแท่น 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกสระขาว  เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

107 โครงการขุดลอก
บ่อกรวด   (บ้าน
กระทุ่มแท่น)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก

บ่อกรวด (ท่ีทิ้งดิน
สามแยกกระทุ่ม
แท่นไปบอกรวด) 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกบ่อกรวด  เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

108 โครงการขุดลอกคู
คลองจากฝายน้ า
ล้นสระแดงไป
คลองอีสานเขียว   
(บ้านกระทุ่มแท่น)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก

บ่อกรวด (ท่ีทิ้งดิน
สามแยกกระทุ่ม
แท่นไปบอกรวด) 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกคูคลอง
จากฝายน้ าล้น
สระแดงไปคลอง
อีสานเขียว  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

109 โครงการขุดลอกล า
ห้วยทะยูง   (บ้าน
โคกซาด)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยทะยูง  

สระหนองน้ ากิน 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
ทะยูง   

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 
 
 
 



87 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

110 โครงการขุดลอก
หนองอ้อ   (บ้าน
โนนเพ็ด)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก

หนองอ้อ 

- 
 

- 400,000 400,000 400,000 ขุดลอกหนองอ้อ  เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

111 โครงการขุดลอกล า
ห้วยหินลาด   
(บ้านสายทอง)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยหินลาด
ช่วงนานายบุญ
ธรรม ถึงนานาย

แสงจันทร์  

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
หินลาด  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

112 โครงการขุดลอก
สระประปาและ
บล็อกคอนเวิรส์ 
หนองนาแซง   
(บ้านตะเคียนทอง)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
สระประปาและ
บล็อกคอนเวิรส์ห

นองนาแซง 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกสระ
ประปา/บล็อก
คอนเวิร์สหนอง
นาแซง  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

113 โครงการขุดลอก
หนองตลาด   
(บ้านหนองนกเขา)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก

หนองตลาด 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกหนอง
ตลาด  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

114 โครงการขุดลอกล า
ห้วยแถลง   (บ้าน
หนองนกเขา)  

เพื่อกักเก็บน้ าไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ท า
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
ก าหนด)ขุดลอก
ล าห้วยแถลง 

- 
 

- 400,000 - - ขุดลอกล าห้วย
แถลง  

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 



88 
 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

115 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น บ้านหลุ่ง
ตะเคียน    
     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 
20 เมตร 

จ านวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  

- - - 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

116 โครงการปดิกั้นฝาย
ล าห้วยคลองอีสาน
เขียว 

(บ้านสรศักดิ์)  
     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 
20 เมตร 

จ านวน 3 แห่ง  
 -  นานาย
เกศา  ศรีวิชา 
-  นานางสม
พร  เนื้อนา 
-  นานาง
สมบูรณ์  เพ็ช
รพูน 
 

- - 400,000 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117 โครงการปดิกั้นฝาย
ล าห้วยหินลาด 

(บ้านหนองสาย)  
     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 
20 เมตร 

จ านวน 1 แห่ง  
 นานายวิรัตน์  
ศรีจันทร์  
 

- - - 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

118 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

( บ้านโคกรักษ์   )    

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ าล้น  

๑ แห่ง 

- - 400,000 - - ก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

119 โครงการก่อสร้าง
ฝายล าห้วยแถลง 

(บ้านพะไลพัฒนา)  
     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 
20 เมตร 

จ านวน 1 แห่ง  
 ฝายล าห้วย
แถลงติดล า
มาศพร้อม
ประตเูปิด – 
ปิด น้ า   

- - - 400,000 - ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

120 โครงกรจดัซื้อเครื่อง
สูบน้ าขนาด  15  
แรง ชนิดล้อเลื่อน 
(บ้านตะเคียนทอง) 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบ
น้ าปไว้ประจ า
หมู่บ้าน 

จัดหาเครื่อง
สูบน้ า จ านวน 

4 เครื่อง 

- - - 200,000 200,000 เครื่องสูบน้ า ชุมชนมีเครื่อง
สูบน้ าไวเ้ป็น
กองกลางส าหรับ
บริการ
ประชาชน 

ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ าบล๊อก
คอนเวิร์สหางนา
แซง  พร้อมถนนดิน
ยกระดับผิวทางหิน
คลุกบ้าน
ตะเคียนทอง  หมู่ที่ 
๑๔     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.8 
x 1.8 ม. แบบ 
2 ช่อง พร้อม
ปรับปรุงถนน
ดินปรับระดับ
ผิวทางหินคลุก  

๑ แห่ง 
ตามแบบ อบต.

ก าหนด 

- - - - 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าบล๊อก
คอนเวิร์
สพร้อมถนน
ดินยกระดับ
ผิวทางหิน
คลุก 

เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
9.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

122 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหค้วามรู้
ในการปูองกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโค
โรนา 2019(COVID-
19) 
และการจัดท า
หน้ากากอนามัยเพื่อ
การปูองกันตนเอง 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อใน
ต าบล 

อบรมให้
ความรู้และ
จัดหาวัสดุ

อุปกรณ์จดัท า
หน้ากากและ

วัสดุ และ
เวชภัณฑ์ อื่นๆ  

- - 500,000 500,000 500,000 การปูองกัน
และแก้ไข
โรคระบาด 

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อ 

ส านักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  แก้ไข  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ.2563  
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรัปปรุง
ซ่อมแซมถนน ลาด
ยางจากสี่แยกบ้าน
หลุ่งตะเคียน – 
หนองโดน   

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่าง 
หมู่บ้าน ต าบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ถนน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ระหว่าง
หมู่บ้าน 
ต าบลได้
สะดวกยิ่ง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

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

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  เชื่อมต่อ
ระหว่างบ้านสระ
มะค่า หมู่ที่  ๕ , 
บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี  
๔ บ้านกระทุม่แท่น 
หมู่ที่ ๘  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอห้วย
แถลง  -  นิคมสร้าง
ตนเอง  ซอย  ๕  
ต าบลนิคมฯ   
อ าเภอพิมาย   
จังหวัดนครราชสีมา  

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

๑  ครั้ง   
ก.6 เมตร 

ไหล่ทางขา้ง
ละ 0.5 ม. 
ย.12,525 

เมตร 
หนา 0.15 

เมตร  
 
 

 

  59,500,000 59,500,000 59,500,000 ก่อสร้าง 
ถนน 

คอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

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

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลติกคอนกรตี  
เชื่อมต่อระหว่าง
สามแยกหนองโดน 
ถึงสามแยกหนอง
สาย  

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวกข้ึน 

-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 

- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

 

๑ ครั้ง   
ก.6 เมตร 

ก.ข้างละ 0.50 
ม. 

ย.1500 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 

 

- - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน ลาด
ยาง ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจร
มีความสะดวก
ขึ้น 

เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
งานท า  และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งข้ึน 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางผิวแอส
ฟัลติกคอนกรตี  
เชื่อมต่อระหว่าง
บ้านโคกซาดไปบ้าน
กู่ศิลาขันธุ์   

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวกข้ึน 

-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 

- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

 

๑ ครั้ง   
ก.6 เมตร 

ก.ข้างละ 0.50 
ม. 

ย.1500 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 

 

- - 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ก่อสร้าง 
ถนน ลาด
ยาง ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทางสัญจร
มีความสะดวก
ขึ้น 

เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
งานท า  และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งข้ึน 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก   บ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่  ๘  
บ้านสายทอง  หมู่ที่  
๑๒   ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน  อ าเภอ
ห้วยแถลง   เชื่อมต่อ
ต่อบ้านโนนไม้แดง  
ต าบลโบสถ์  
อ าเภอพิมาย  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวก
ขึ้น 
-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 
- เพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ของประชาชน 

๑  คร้ัง   
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 
0.50 ม. 
ย.6700 

เมตร 
หนา 15 ซ.ม. 

 
 

 
 

 

  32,100,000 32,100,000 32,100,000 ก่อสร้าง
ถนน 

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

ประชาชนมี
ถนนที่ดี  การ
เดินทางสัญจร
มีความสะดวก
ขึ้น 
เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสนิค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 
ประชาชนมี
งานท า  และมี
คุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6  โครงการก่อสร้างดิน
ยกระดับพร้อมทาง
ระบายน้ าจากสาม
แยกบ้านสายทองไป
บ้านหนองโก  
   

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

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

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 

 
 

 

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

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล. เช่ือมต่อระหวา่ง
บ้านไผ่นกเขา  ต าบล
หลุ่งตะเคียน – บ้าน
โนนรัง  ต าบลง้ิว 
อ าเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา   
 

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

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

ย.730 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

  2,136,000 2,136,000 2,136,000 ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ –  หนองหญ้า
ขาว 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.   
กว้าง  6  ม.
ยาว  1,500  
เมตร 

  5,175,000 5,175,000 5,175,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

  6,016,000 6,016,000 6,016,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

10   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ – บ้านโคกซาด 
ต.หลุ่งตะเคียน –บ.กู่
ศิลาขันธ์ุ ต.หลุ่งประดู ่
อ.ห้วยแถลง  
จ.นครราชสีมา 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ต าบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.   
กว้าง  5  ม.
ยาว  4,400  
เมตร 

  12,770,000 12,770,000 12,770,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ต าบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่มาก  
บ้านโนนเพ็ด  หมู่ท่ี  10 
ต าบลหลุ่งตะเคียน   
อ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาน้ าสุกขนาด
ใหญ่มากบ้านโนน
เพ็ด  หมู่ท่ี 10 
เพื่อให้ประชาชน
น้ าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ า 
จ านวน ๑ ครั้ง  

  4,000,000 4,000,000 4,000,000 ก่อสร้าง
ระบบ
ประปา 
๑  ครั้ง   

 

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

12  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านกระทุ่มแท่น  
หมู่ท่ี ๘  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   อ าเภอห้วย
แถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลน้ าลึก มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร
พร้อมด้วยระบบส่ง
น้ า และส่วน
ปรับปรุงคุณภาพน้ า  
 

จ านวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

8 แห่ง 
-  นานายสุชาติ 
บุญมาก  
-  นานางไพรัช  
แกรงพิมาย 
-  นานายธนิศร  
แกรงพิมาย 
-  นานางข่อ  
ขาวพิมาย 
-  นานางรัติยา  
แจ้งไธสง  
-  นานางละมัย  
ชุ่มกิ่ง 
-  นานายนฤชิต  
ถาวรสันต์  
-  นานางนง
เยาว์  แถมกลาง
  

 

  3,600,000 3,600,000 3,600,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า ส าหรับ
การอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี 
ได้ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่อง
ภัยแล้ง  
ประชาชนใน
พื้นท่ี มีน้ าด่ืมน้ า
ใช้ท่ีสะอาด  มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาโดยรวม 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

13  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองนกเขา  
หมู่ท่ี 15  ต าบลหลุ่ง
ตะเคียน   อ าเภอห้วย
แถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

๑. เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาลน้ าลึก มีน้ า
ใช้เพ่ือการเกษตร
พร้อมด้วยระบบส่ง
น้ า และส่วน
ปรับปรุงคุณภาพน้ า  
 

จ านวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

5 แห่ง 
 

  2,250,000 2,250,000 2,250,000 ขุดเจาะบ่อ
บาดาล 
๑  ครั้ง  

 
 

 

 สามารถแก้ไข
ปัญหาการขาด
แคลนน้ า ส าหรับ
การอุปโภค
บริโภค ในพื้นท่ี 
ได้ทันตามความ
ต้องการ ในเรื่อง
ภัยแล้ง  
ประชาชนใน
พื้นท่ี มีน้ าด่ืมน้ า
ใช้ท่ีสะอาด  มี
คุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึง
จะส่งผลดีต่อการ
พัฒนาโดยรวม 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

ล าห้วยแถลง 

บ้านตาด่อน   
หมู่ที่  7        

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 28 
เมตร 

ล าห้วยแถลง  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 7,000,000 7,000,000 ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

คลองอีสานเขียว  
บ้านสายทอง   
หมู่ที่  12 

     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 16 
เมตร 

คลองอีสาน
เขียว 
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า 

ห้วยขามปูอม 

บ้านโคกรักษ์   
หมู่ที่  ๑๑     

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ท าการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้าง 16 
เมตร 

ห้วยขามปูอม  
จ านวน ๑ แห่ง 

- - - 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีน า
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ท า
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 โครงการวางท่อส่ง
น้ า  บ้านสรศักดิ์ – 
บ้านสายทอง  
สระโคกท าเลบ้าน
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้มีน้ า
ส าหรับอุปโภค  
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อส่งน้ า  
PVC ขนาด 6 น้ิว 
ยาว  6,500  
เมตร 

- - - 4,000,000 4,000,000 วางท่อส่งน้ า 
PVC สามารถใช้
งานได ้ 100% 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค  
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 

18 โครงการวางท่อส่ง
น้ า  สระฝายใหม่ 
บ้านสระมะค่า  
ดอนบักแหล-่หนอง
เสมด็ - หนอง
ตลาด บ้านหนอง
นกเขา 

เพื่อให้มีน้ า
ส าหรับอุปโภค  
บริโภคและเพื่อ
การเกษตร 

วางท่อส่งน้ า  
PVC ขนาด 6 น้ิว 
ยาว  6,500  
เมตร 

- - - 4,000,000 4,000,000 วางท่อส่งน้ า 
PVC สามารถใช้
งานได ้ 100% 

ประชาชนมีน้ า
เพื่ออุปโภค  
บริโภค และเพื่อ
การเกษตร 
อย่างเพียงพอ 
 

กองช่าง 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 )  แก้ไข  เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง  ฉบับท่ี  ๑  ประจ าปี พ.ศ.2563  

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถยนต  ์ บรรทุกชนิด 4ล้อ ติดตั้งเครน
กระเช้าซ่อมไฟฟูา   
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์  
 ลักษณะทั่วไป  เป็นรถบรรทุกชนิด 
4 ลอ้ ตอนหน้ าเป็นหัวเก๋งมีประต2ู 
บ าน ล็อคได  ้ น่ังปฏิบัติงานได ้3 ทีน่ั่ง
รวมทั้งพนักงานขับรถ  ด้ านหลังหวัเก๋ง 
ด้ านหน้ ากระบะบรรทุกติดต้งัเครนยก
วัสดุหรือสิ่งของ ตอนปลายเครนตดิตั้ง
กระเชา้ซ่อมไฟฟ ้า  ตัวรถเป็นของใหม่ไม่
เคยผ า่ นก ารใชง้ านม าก่อนและส ามารถ
ใช้ปฏิบัติงานได้ทันท ี รถเครนกระเช้า
ซ่อมไฟฟ ้าเป็นผลติภณัฑ์ผลิต
ภายในประเทศ  

- - 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กองช่าง 

2 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ส านักงาน เครื่องปรับปากาศ  แบบแยกส่วน ( 
ราคารวมค่าตดิตั้ง)  ขนาด  30,000  
บีทียู 
ตามมาตรฐานครุภณัฑ์  

- - 40,200 40,200 40,200 กองช่าง 

 

 

 

 

แบบ  ผ.๐3 



104 
 

 
 

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

รถบรรทุก  ( ดีเซล )  
ตามมาตรฐานครุภัณฑ์  
ขนาด 1  ตัน  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ า
กวา  2400  ซีซี หรือ ก าลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากวา  110  กิโลวัตต์  
ขับเคลื่อน  2  ล้อ  แบบธรรมดา   

- - 575,000 575,000 575,000 ส านักงาน
ปลัด 

4 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ส าหรับงาน
ประมวลผล  จ านวน  2 เครื่อง  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อย
กว่า 2 แกนหลัก (2 core) จ านวน 1 
หน่วย โดยมี คุณลักษณะอย่างใดอย่างหน่ึง 
หรือดีกว่า ดังน้ี 1) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ 
า แบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 
2 MB ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.1 GHz และมีหน่วย
ประมวลผลด้าน กราฟิก (Graphics 
Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกน 
หรือ 2) ในกรณีท่ีมีหน่วยความจ า แบบ 
Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB 
ต้องมี ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่
น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่ม
สัญญาณ นาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้
ความสามารถในการประมวลผลสูง - มี
หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 
หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB - มี
หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จ านวน 1 หน่วย
หรือ ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย -  

44,000 
(อบต.) 

44,000 
(อบต.) 

44,000 
(อบต.) 

44,000 
(อบต.) 

44,000 
(อบต.) 

ส านักงาน
ปลัด  
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ)์ 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 
1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อย
กว่า 12 น้ิว - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ 
านวน 1 หน่วย - มีช่องเชื่อมต่อระบบ
เครือข่าย (Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ 
านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง - สามารถใช้งาน 
Wi-Fi (802.11b, g, n) และ Bluetooth 
ได้เป็นอย่างน้อย 

      

5 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะท างานพนักงานส่วนต าบล   
1.  โต๊ะเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 80 
เซนติเมตร   
ยาวไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร  สูงไม่
น้อยกว่า 75 เซนติเมตร 
2.  มีกล่อง 2 ลิ้นชักด้านขวามือ ลิ้นชักบน
และล่างมีกุญแจล็อค  
3.  แผ่นบนโต๊ะท าด้วยวัสดุ Particle 
Board ความหนาไม่น้อยกว่า 25 
มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย Melamine 
Resin Film ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อย
กว่า 1.00 มิลลิเมตรเพื่อปูองกันการ
กระแทก 
4.  แผ่นข้างโต๊ะท าด้วยวัสดุ Particle 
Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 
มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย PVC ด้านล่างมี
พลาสติกรองขา 
5.  แผ่นหน้าลิ้นชักท าด้วยวัสดุ Particle 
Board ความหนาไม่น้อยกว่า 16 
มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย FOIL ปิดขอบด้วย 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 1.00 มิลลิเมตร เพื่อ
ปูองกันการกระแทก 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 แผนงานสาธารณสุข 
 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
วิทยาศาสตร์หรือ

การแพทย์ 

เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรด  
จ านวน 30  เครื่อง 

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด 

7 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์เครื่อง
แต่งกาย 

จัดหาเครื่องแต่งกายในการปูองกนั
โรคตดิต่อ 
15  ชุด 

- - 60,000 60,000 60,000 ส านักงาน
ปลัด 

8 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์
การเกษตร 

จัดหาถังฉีดพ่นสารเคมี  
จ านวน  ๖ ถัง 

- - 15,000 15,000 15,000 ส านักงาน
ปลัด  

9 แผนงานสาธารณสุข ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์อื่นๆ จัดหาครภุณัฑ์อื่นๆในการปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อ  

- - 100,000 100,000 100,000 ส านักงาน
ปลัด  

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

จัดหารถจักยานยนต์  1  คัน 
1.จัดซื้อรถจักยานยน  ขนาด  ๑๑๐  
ซีซ๊  แบบเกียร์ธรรมดา   
ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปรมิาตร
กระบอกสูบ ขั้นต่ า  
(1) กรณีขนาดต่ ากว่ า ซีซี ท่ีก าหนดไม่
เกิน 5  ซีซ ีหรือขนาด เกินกว่า ซีซี ที่
ก าหนด ไมเ่กิน  5 ซีซีเป็น
รถจักรยานยนต์ตาม  ขนาด ซีซี         
ที่ก าหนดไว ้
 (2) ราคาที่ก าหนดไมร่วมอุปกรณแ์ละ
ค่าจดทะเบยีน 
 (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ใหม้ีคุณ 
สมบัตตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  

- - 44,800 44,800 44,800 กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด  14  นิว้  
  1  เครื่อง 
 

- - 40,000 40,000 40,000 กองช่าง 

12 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ก่อสร้าง เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟูา  1  เครือ่ง - - 25,000 25,000 25,000 กองช่าง 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

โทรทัศน ์แอล อี ด ี(LED TV) แบบ Smart 

TV ขนาด 40 นิ้ว 

1) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920 x 

1080 พิกเซล 
2) ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ัน
ต่ า 40 นิ้ว 

3) แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED 
Backlight 
4) สามารถเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตได ้(Smart 
TV) 
5) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อ
การเช่ือมต่อสญัญาณภาพและเสยีง 

6) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับ
ไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร ์

7) มีตัวรับสญัญาณดิจติอล (Digital) ในตัว 
 

 

- - 15,000 15,000 15,000 กองคลัง 

 

 

 



108 
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานส านักงาน จ านวน ๒ เคร่ือง 
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 
หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้
ภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จานวน 1 หน่วย  
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จาน
วนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  

- - 50,000 50,000 50,000 กองคลัง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

    - มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth 

      

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ
งานส านักงาน  จ านวน  3  เคร่ือง  
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่
น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดย มี
ความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อย
กว่า 2.2 GHz จานวน 1 หน่วย  
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มี
หน่วยความจาแบบ Cache Memory 
รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่
น้อยกว่า 4 MB  
- มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด 
DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 
GB 

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมลู ชนิด SATA หรือ
ดีกว่า ขนาดความจไุม่น้อยกว่า 1 TB 
หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จานวน 1 
หน่วย  
-มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตัง้
ภายใน (Internal) หรือภายนอก 
(External) จานวน 1 หน่วย  

- - 75,000 75,000 75,000 กอง
การศึกษา 
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- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 
(Network Interface) แบบ 
10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จาน
วนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 
2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง  
- มีแป้นพิมพ์และเมาส ์ 
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่
น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ 
FHD (1920x1080)  
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, 
g, n, ac) และ Bluetooth 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

16 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที  
จ า น ว น   ๑   เ ค รื่ อ ง   งบ ป ร ะม า ณ  
66,000  บาท   
1) เป็นเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบอัด 2 
ครั้ง/ชั้น ขนาด 300 ลิตร (Two-stage 
Compressor)/(Double stage) ต่อนาที 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2 สูบมีการ์ดปูองกัน 
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ติดตั้งบนถัง
นอนแบบอยู่กับท่ี  
2) มอเตอร์ไม่น้อยกว่า 5.5 แรงม้า 380 
โวลต์3 เฟส 3) มีMagnetic Contactor 
with Overload พร้อม under Voltage 
Protection 4) สามารถอัดอากาศให้มี
ความดันสูงสุด ไม่น้อยกว่า 10 บาร์ (150 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว) และอัตราการจ่าย
อากาศ (Air Delivery) 300 ลิตรต่อนาที 
(10 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที/ซีเอฟเอ็ม) 5) มี
เกจ์วัดความดันลมภายในถังขนาด 0-300 
ปอนด์ต่อตารางน้ิว (0-20 บาร์) 6) ถัง
บรรจุอากาศท าด้วยเหล็กเหนียว มีความจุ
ไม่น้อยกว่า 300 ลิตร (10 ลูกบาศก์ฟุต) 
7) มีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) เปิดปิดลม
อัดจ ากถัง และวาล์วถ่ายน้ าออกจากถัง 8) 
เครื่องอัดอากาศจะต้องมีหม้อกรองแบบ
แห้งหรือแบบเปียก 9) ได้มาตรฐาน  ISO, 
DIN, JIS, มอก. หรือมาตรฐานอื่นท่ีเทียบได้  
หมายเหตุ : เครื่องอัดอากาศมีชื่อเรียกอื่น 
คือ เครื่องอัดลม เครื่องปั๊มลม 
 

- - 66,000 66,000 66,000 ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่นๆ เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า  จ านวน  2  
ชุ ดๆละ   15 ,000  บาท  เป็ น เ งิ น  
30,000  บาท 
ครุภัณฑ์อื่นๆ (เข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟูา) 
จ านวน 1 ชุด ๓0.000 บาท ประกอบด้วย 
๑) Safety Belt เข็มขัดปืนเสานิรภัย ชนิด
มีเบาะรองรับ และห่วง D-ring ส าหรับใช้คู่
กับแถบสายคล้องเสา(Pole Strap) ห่วง D-
ring ผลิตจากเหล็กชั้นดี มีความแข็งแรง ได้
มาตรฐาน เบาะรองรับผลิตจาก หนังชั้นดี 
คงทน มีความยืดหยุ่น สวมใส่ สบาย มีสาย
ส าหรับใส่เครื่องมือ 
๒) Pole Strap แถบคล้องเสาหรือสายกัน
ตกชนิดปรับความยาวด้ วยหั ว เข็ มขั ด 
ส าหรับใช้คู่กับ SafetyBelt ผลิตจากเส้นใย
ชนิดพิเศษ สามารถรับแรงดึงได้สูง พร้อม
ท้ัง Red warning Tap อยู่ชั้นกลางเพื่อ 
เตือนผู้ใช้งาน ตะขอผลิตจากเหล็กกล้าชั้นดี
โดยวิธี Forged ผ่านกรรมวิธีชุบกันสนิมท่ี
ได้มาตรฐาน 
๓) สเต็ปปืนเสา/สเต็บปืนเสาไฟฟูา Pole 
Step ตามมาตรฐานการไฟฟูา  แข็งแรง ท า
จากเหล็กชุบกัลวาไนด์ ไม่เป็นสนิม 
 

- - 30,000 30,000 30,000 ส านักงาน
ปลัด 

 


