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ส่วนที่ 1 
บทน า 

---------------------- 
1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกํากับดูแลของ
หน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุ
ความสําเร็จตามเปูาหมาย  จึงต้องกําหนดให้มีการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561- 2565 )  เป็นการแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า
หนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนํามา
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และองค์การบริหารส่วนตําบลใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561- 2565 )  เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี เพ่ือให้กระบวนการ
จัดทํางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) 
  (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
  (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 
  (3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (4)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  กําหนดประเด็นหลักการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 )  
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  
ปัญหาความต้องการและข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  
  ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561 -2565 ) เสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

ขัน้ตอนที่  4   ผู้บริหารพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) และประกาศใช้  สําหรับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) ต่อสภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบแล้ว
ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) ต่อไป 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบล
ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงานและ
ใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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สภาพทั่วไป และ ขอ้มลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
1.  ลักษณะทั่วไปและประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 

   ประวัติความเป็นมา 
  “หลุ่งตะเคียน”  เป็นชื่อของชุมชนหลักแห่งหนึ่งที่มีการตั้งถิ่นฐานในช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2493 -
2500  โดยราษฎรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพ และอพยพมาจากอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา   ซึ่งในห้วงเวลานั้นมี
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานหลักที่สําคัญได้แก่  บริเวณบ้านไผ่นกเขา  บ้านตะแกรง  บ้านหลุ่งตะเคียน  และบ้านหนองสาย  เมื่อ
ปี  พ.ศ.2513   ได้มีราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 87  ตอนที่  92   6  ตุลาคม  2513  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง
ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลในท้องที่อําเภอประทาย  อําเภอสีคิ้ว  อําเภอชุมพวง  อําเภอโนนสูง  อําเภอห้วยแถลง และ 
กิ่งอําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ประกาศ  ณ  วันที่  17  กันยายน  2513   เนื่องด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา  ได้ดําเนินการตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตําบลภายในท้องที่  โดยอาศัยอํานาจตามความในพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่  พุทธศักราช  2457  มาตรา  6 และ มาตรา  29       

โดยตั้งตําบลหลุ่งตะเคียน  ในท้องที่อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีเขตการปกครอง  รวม  
10  หมู่บ้าน  คือ  

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

ปัจจุบัน  พ.ศ.  255๙  แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน  และได้รับยกฐานะจากสภา 
ตําบลหลุ่งตะเคียนเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน เมื่อปี พ.ศ. 2537  
 

1.1  ที่ตั้ง 
  องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน    เป็นตําบลหนึ่งของอําเภอห้วยแถลง   

จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอห้วยแถลง   ประมาณ 22 กิโลเมตร     ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับตําบล
และอําเภอใกล้เคียง  ดังนี้ 
        ทิศเหนือ  ติดต่อกับเขตตําบลโบสถ์  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือสันเนินโกรก
กระดองเต่าด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  ไปตามลําห้วยลึก  ไปจดลํามาศด้านทิศเหนือบ้านหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  
12  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต 
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        ทิศใต ้  ติดต่อกับเขตตําบลงิ้วและตําบลเมืองพลับพลา  อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  
โดยถือกึ่งกลางลําห้วยแถลงไปบรรจบลํามาศด้านใต้บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่  10  ตําบลหลุ่งตะเคียน  ถึงด้านทิศใต้บ้านตาด่อน  
หมู่ที่  7  แล้วแยกตามทางหลวงชนบทไปด้านทิศเหนือบ้านท่าลี่  หมู่ที่  4  ไปร่วมหนองตะครอง  ผ่านทําเลเลี้ยงสัตว์บ้าน  
หมู่ที่  6  ตําบลเมืองพลับพลา  ตรงไปเหวแดง แล้วตามร่องน้ําผ่านนานายจันทร์  หมื่นประโยชน์  นางสมบูรณ์  แสงแพง  
ไปร่วมปลายลําห้วยทะยุงด้านทิศใต้  บ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ตําบลหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  16  กิโลเมตร เป็น
แนวแบ่งเขต    

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตตําบลสาหร่าย  อําเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือกึ่งกลางลํา
ห้วยลึกไหลไปบรรจบตามลํามาศไปถึงท่ารอ  ตรงลําห้วยแถลงไหลไปบรรจบลํามาศอันเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอําเภอห้วย
แถลง และ อําเภอชุมพวง  ระยะทางประมาณ  6  กิโลเมตร  เป็นแนวแบ่งเขต   

       ทิศตะวันตก  ติดต่อกับเขตตําบลหลุ่งประดู่  อําเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา  โดยถือโคกหนอง
หญ้าขาวด้านทิศตะวันตกบ้านโคกซาด  หมู่ที่  9  ไปตามสันโคกหนองหญ้าขาวอันเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างอําเภอห้วย
แถลงและอําเภอพิมาย  ไปร่วมลําห้วยลึกด้านทิศเหนือบ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  11  ตําบลหลุ่งตะเคียน  ระยะทางประมาณ  
6  กิโลเมตร  เป็นแนวเขต  

1.2  เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน มีพ้ืนที่ทั้งหมด 84 ตารางกิโลเมตร หรือ 52,500 ไร่ พ้ืนที่ 

บางแห่งยังอยู่ในเขตปุาสงวนแห่งชาติ แยกพ้ืนที่และการใช้ประโยชน์  ดังนี้ 

  1.2.1  ที่ตั้งหมู่บ้าน จํานวนพื้นที่ 1,533 ไร่                        
           1.2.2   สถานที่ราชการ จํานวนพื้นที่    262 ไร่ 
 1.2.3   พ้ืนที่แหล่งน้ํา จํานวนพื้นที่ 1,549 ไร่ 
 1.2.4   พ้ืนที่ปุาไม้ จํานวนพื้นที่ 3,308 ไร่ 
 1.2.5   ข้าวนาปี จํานวนพื้นที่     18,242 ไร่ 
 1.2.6  อ้อยโรงงาน จํานวนพื้นที่     16,875 ไร่ 
 1.2.7   ไม้ผล / ไม้ยืนต้น จํานวนพื้นที่ 1,859 ไร่ 
 1.2.8   ไร่นาสวนผสม จํานวนพื้นที่    150 ไร่ 
 1.2.9   อ่ืน ๆ   จํานวนพื้นที่ 8,722 ไร่ 
 

1.3   ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลประมาณ 150 - 180 เมตร จากระดับน้ําทะเล  ซึ่งน้ําจะไหลจากทางด้านตะวันตกของตําบล คือ ช่วงบ้าน
สระมะค่า ไหลผ่านบ้านสายทอง บ้านหนองสาย บ้านหลุ่งตะเคียน ไหลลงสู่ลํามาศตามลําดับ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดิน
ร่วนปนทราย แร่ธาตุในดินต่ํา พืชหลักท่ีปลูกได้แก่ข้าว อ้อย งา มันสําปะหลัง ฯลฯ  มีลําน้ําหลัก 3 สาย  ได้แก่  ลําห้วย
มาศ  ลําห้วยแถลง  ลําห้วยตะเคียน  ลําห้วยหินลาด  ลําห้วยไผ่  ลําห้วยตาด่อน และ ลําห้วยทะยุง 

 
1.4  จ านวนหมู่บ้าน  

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  มีพ้ืนทีประมาณ  
52,500  ไร่ หรือ 84  ตารางกิโลเมตร  เป็นตําบลข้อนค่างใหญ่  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน   ดังนี้ 



4 
 

 หมู่ที่ ๑  บ้านหลุ่งตะเคียน นายประมูล  บังพิมาย 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  นายนําพล  เนื้อนา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที ่ ๔,2๘๓  ไร่ 
หมู่ที่ ๕ บ้านสระมะค่า  นายพินิจ  พิมพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,9๐๖  ไร่ 
หมู่ที่ ๖ บ้านหนองสาย  นายสุดที  ปักกะตา ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,5๓๕  ไร่ 
หมู่ที่ ๗ บ้านตาด่อน  นายศุภกิจ  ขาวพิมาย ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,2๒๓  ไร่ 
หมู่ที่ ๘ บ้านกระทุม่แท่น  นายประเสริฐ  กลืนกระโทก ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๔,3๒๐  ไร่ 
หมู่ที่ ๙ บ้านโคกซาด  นายสมควร  สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๓,9๒๐  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๐  บ้านโนนเพ็ด  นายเชิดพงษ์  นามลัง ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๒,3๔๑ ไร่ 
หมู่ที่ ๑๑  บ้านโคกรักษ์  นายมีชัย  นันทะสอน ผู้ใหญ่บ้าน  พ้ืนที่  ๖,๒๘๕  ไร่ 
หมู่ที่ ๑๒  บ้านสายทอง  นายอภิวัฒน์  พะนะลาภ กํานันตําบล  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 
ประชากร 

จํานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของสํานักทะเบียนราษฎร์ของอําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ณ เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ของตําบลหลุ่งตะเคียน  มีจํานวนทั้งสิ้น            ๙,๓๖๗   
คน  จําแนกเป็นชาย      ๔,๗๙๔     คน  หญิง     ๔,๕๗๓     คน    และ มีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,๓๑๓   ครัวเรือน  

ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวนครัวเรือน 
บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่  ๑ 476 459 935 220 
บ้านตะแกรง  หมู่ที่  ๒ 358 365 723 167 
บ้านไผ่นกเขา  หมู่ที่  ๓ 317 282 599 187 
บ้านสรศักดิ์  หมู่ที่  ๔ 178 151 329 82 
บ้านสระมะค่า  หมู่ที่  ๕ 479 434 913 229 
บ้านหนองสาย  หมู่ที่  ๖ 442 396 838 214 
บ้านตาด่อน  หมู่ที่  ๗ 236 232 468 122 
บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  ๘ 302 255 557 159 
บ้านโคกซาด  หมู่ที่  ๙ 155 160 315 80 
บ้านโนนเพ็ด  หมู่ที่ ๑๐ 199 205 404 105 
บ้านโคกรักษ์  หมู่ที่  ๑๑ 192 199 391 97 
บ้านสายทอง  หมู่ที่ ๑๒ 556 530 1,086 224 
บ้านพะไลพัฒนา  หมู่ที่ ๑๓ 136 127 263 58 
บ้านตะเคียนทอง  หมู่ที ๑๔ 359 366 725 152 
บ้านหนองนกเขา  หมู่ที่ ๑๕  409 412 821 217 
รวม 4,794 4,573 9,367 2,313 

**  สํานักบริหารทะเบียนกรมการปกครอง  อําเภอห้วยแถลง  ณ เดือน มิถุนายน    ๒๕๖๒ 
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2.   สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  อาชีพ 

  2.1.1  การเกษตรกรรม องค์การบริหารส่วนตําบลมีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งสิ้น  37,226  ไร่  ครอบครัว
เกษตรกรรม จํานวน  2,226  ครัวเรือน 

2.2   หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปั๊มน้ํามันหลอด   จํานวน  4    แห่ง 

โรงสี ( ขนาดเล็ก )   จํานวน  24    แห่ง 

3.  สภาพทางสังคม 

3.1  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
ประชาชนในตําบลหลุ่งตะเคียนนับถือศาสนาพุทธ ประมาณ  99 %  โดยมีศาสนสถาน 16 แห่ง คือ 

 1.  วัดปุาไม่ธรรมดา  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.  วัดปุาสันติธรรม                  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.  วัดปุาอุดมมงคล  ต้ังอยู่ที่  บ้านสายทอง    หมู่ที่  12   
15.  วัดโคกปราสาท                ตั้งอยู่ที่  บ้านตะเคียนทอง   หมู่ที่  14  
16.  วัดปุาโคกหนองโดน           ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่  15  
๓.2  การศึกษา 

ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษา 
จํานวน  6  โรงเรียน   ดังนี้  
1.  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน จํานวนเด็ก  ๑55  คน ผู้บริหารโรงเรียน  นายสุรพล  หมื่นโยชน์ 
2.  โรงเรียนบ้านตะแกรง  จํานวนเด็ก  ๑09  คน    ผู้บริหารโรงเรียน  นายสมดี  พรหนองแสง 
3.  โรงเรียนบ้านหนองนกเขา จํานวนเด็ก  ๑58  คน ผู้บริหารโรงเรียน  จ.ส.อ.อุดม  สกิจขวา   
4.  โรงเรียนบ้านหนองสาย จํานวนเด็ก  152  คน ผู้บริหารโรงเรียน  นายสันติวฒัน์  สุภัทโรบล  
5.  โรงเรียนกระทุ่มแท่น  จํานวนเด็ก  100  คน ผู้บริหารโรงเรียน  นายสหพันธ์  เปาจันทึก 
6.  โรงเรียนรักชาติประชาบํารุง จํานวนเด็ก  68  คน   ผู้บริหารโรงเรียน  นายอนุวัฒน์  วิวัตรชัย    
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ศูนย์การเรียนชุมชนตําบลหลุ่งตะเคียน   มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชน  ประมาณ  200  คน 
โรงเรียนขยายโอกาส    มีจํานวน   1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองสาย    จํานวน   ๑  แห่ง      โดยขยายโอกาสสอนตั้งแต่
ระดับมัธยมต้น  ม.1  -  ม.3   มีจํานวนทั้งสิ้น  68   คน  จากจํานวนนักเรียนทั้งหมด  2๕๐  คน  
โรงเรียนระดับประถมศึกษา  ๕  แห่ง  คือ โรงเรียนบ้านหนองนกเขา ( เด็กนักเรียน ๑58 คน)  โรงเรียนบ้านตะแกรง (เด็ก
นักเรียน ๑09 คน )  โรงเรียนบ้านหลุ่งตะเคียน (เด็กนักเรียน ๑55 คน )  โรงเรียนบ้านกระทุ่มแท่น (เด็กนักเรียน 100 )  
โรงเรียนบ้านโคกรักษ์ (เด็กนักเรียน  68  คน )   ยอด  ณ  วันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕61 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ )     6   แห่ง 
 ได้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า  (เด็กนักเรียน 2๑ คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (เด็กนักเรียน 
28 คน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง (เด็กนักเรียน 24 คน)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ (เด็กนักเรียน  15 คน) 
และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน – ตะเคียนทอง (เด็กนักเรียน ๓3 คน) 
 
 

3.3  การสาธารณสุข 
  ตําบลหลุ่งตะเคียน  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล   2  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลไผ่นกเขา  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองนกเขา   หมู่ที่ 15   และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองสาย  ตั้งอยู่ที่  
บ้านหนองสาย  หมู่ที่  6   

ผู้ติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน มีจํานวน   2๖   ราย ( หญิง  1๒  ราย  ชาย  1๔ 
ราย  ) ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล        ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจาก
ประชาสงเคราะห์  จํานวน  -  ราย     
ผู้สูงอาย ุ ในเขตตําบลหลุ่งตะเคียน มีจํานวน       ๑,211     คน  หญิง   รับเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  
โครงการเร่งด่วน   ( ตามแบบขั้นบันได )  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  
ผู้พิการทุพพลภาพ       

จํานวน  375  คน  รับเบี้ยยงัชีพคนละ  800  บาท/เดือน 
รับเบี้ยยังชีพจากจังหวัด  -  คน 
รับเบี้ยยังชีพจาก  อบต หลุ่งตะเคียน    -   คน 

  รับเบี้ยยังชีพจากรัฐบาล  375  คน   
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ตําบลหลุ่งตะเคียน  มีสถานีตํารวจตําบลภูธรเมืองพลับพลา  1  แห่ง  ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตพ้ืนที่ตําบลหลุ่งตะเคียน  
ทําให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น 
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4.   การบริการพื้นฐาน 

 4.1   การคมนาคม 

ตําบลหลุ่งตะเคียนเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอห้วยแถลงที่ห่างไกลตัวอําเภอ เมื่อเปรียบเทียบกับตําบลอื่น ๆ คือ เขต
อําเภอเป็นเขตรอยต่อกับ 2 อําเภอ คือ อําเภอชุมพวง อําเภอพิมาย  การคมนาคมมีการติดต่อได้ทั้ง 3 อําเภอ และมี
เส้นทางคมนาคมที่สําคัญ  ดังนี้ 
    4.1.1  ถนน ทางหลวงชนบทลาดยาง เป็นถนนสายสําคัญที่ติดต่อกับอําเภอมากที่สุด  โดยสายนี้จะผ่าน
ตําบลทับสวาย ตําบลเมืองพลับพลา และเชื่อมระหว่างตําบลหลุ่งตะเคียนที่บ้านสระมะค่าถึงบ้าน       

  ตะแกรง รวมระยะทางจากตําบลทับสวายถึงบ้านตะแกรง 22 กิโลเมตร ถนนลาดยางในตําบลหลุ่งตะเคียน  ได้แก่  บ้าน
สระมะค่า ถึงบ้านตระแกรง  ระยะทาง 8 กิโลเมตร และถนนลาดยาง ทางหลวงชนบทสายหลุ่งตะเคียนถึงบ้านโนนเพ็ด 
ระยะทาง 5 กิโลเมตร  และ ถนนลาดยางสายบ้านหลุ่งตะเคียน  ถึงแยกหนองโดน  ระยะทาง  2.80  กิโลเมตร และ สาย
บ้านโนนเพ็ด  ถึงโนนตูม  ระยะทาง 1.20  กิโลเมตร  รวมระยะทางลาดยาง  17  กิโลเมตร  ปัจจุบัน  (พ.ศ.255๘)  มี
สภาพชํารุดใช้การได้เป็นบางส่วน 

    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  บ้านกระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  บ้านโคกรักษ์  

หมู่ที่  11  ถึงเขตติดต่อ  บ้านหนองหญ้าขาว  ระยะทาง  10  กิโลเมตร   
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   
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5.  การไฟฟ้า 
  เขตตําบลหลุ่งตะเคียน  เป็นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟูาขยายทั่วถึงท้ังตําบล ประชากรมีไฟฟูาใช้ทุก
ครัวเรือน    ทําให้ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก    คือมีเครื่องใช้ไฟฟูาต่าง ๆ ครบทุกครัวเรือน 
 
6.  ระบบประปา 
  ประชาชนในตําบลหลุ่งตะเคียน  มีระบบประปาน้ําสุกใช้จํานวน   15  หมู่บ้าน  ครบทุกหมู่ตั้งแต่   
หมู่ที่  1 - 15  
7..  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  6.1  ล ามาศ , ล าห้วย  มีน้ําไหลผ่าน  8  สาย   ดังนี้ 
   (1)  ลํามาศ  ขนาดกว้าง  40  เมตร  ยาว  10,000  เมตร ไหลผ่าน  หมู่ที่ 10,13,1  
                (2) ลําห้วยแถลง ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 9,800 เมตร ลึก 3.50 เมตร  
ไหลผ่าน   หมู่ที่ 7,15,3,2,10, 13  

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

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

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

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

(8) ลําห้วยขี้หนู  ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4,12 
8. ข้อมูลอ่ืน ๆ  
        8.1  ทรัพยากรในพื้นที่ 

-ปุาไม้     จํานวน         5,308 ไร่ 
-แหล่งน้ําต่าง ๆ     จํานวน            680 ไร่ 
8.2  มวลชนจัดตั้ง  

  1)  ลูกเสือชาวบ้าน    1 รุ่น 150 คน 
2)  อาสาพัฒนาชุมชน 
3)  ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชน 
4)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตําบล 
5)  คณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน 
6)  คณะกรรมการเยาวชนระดับตําบล 
7)  คณะกรรมการเยาวชนระดับหมู่บ้าน 
8)  คปต.  ( คณะทํางานประสานงานตําบล ) 
9)  ตํารวจบ้าน 
10)  อาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฝุายพลเรือน  จํานวน  ๑๕๐  คน 
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 8.3 กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 (1)  สมาชิกสภา อบต.  จํานวน  ๒๔  คน  คณะผู้บริหาร   จํานวน  4  คน 
 (2)  จํานวนบุคลากร พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจํานวน  ๔๐  คน และโครงสร้างส่วนราชการ
จํานวน  4  สว่น   1  หน่วย  รายละเอียดดังนี้ 

1.  นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.  นายเพ็ชร  ชาภักดี    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

     ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     1๒    คน 
๑.  นางฐิตารีย์  เวียงสิมมา   หัวหน้าสํานักปลัด 
๒.  นางทัศนันท์  สุบิน    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๓.  นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปะติเก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๔.  นายฉัตรมงคล  จ่ารักษ์   นักพัฒนาชุมชน 
5.  พันจ่าเอกสมหมาย  เตโพธิ์        เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
6.  นายเจษฎา  ทองใบ    นิติกรปฏิบัติการ 
7.  นางสาวสภุาภรณ์  นนทะสี   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
8.  นายวีระพงษ์  สีแก้ว    นักจัดการงานทั่วไป 
9.  นางสุพัฒตรา  ถากไม้แล้ว             ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
10.  นายมนต์ชัย  ตาไธสง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
๑๑.  นางสาพันสี  แสนคําภา   พนักงานจ้างทัว่ไป 
๑๒.  นางสมพาน  ปักกะตา   พนักงานจ้างทั่วไป 

ต าแหน่งใน  กองคลัง  จ านวน    4  คน 
  ๑.  นางสุดาพรรณ  นามไพร   นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ 
  2.  นางฐิติพร  สิงห์ทอง    เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
  3.  นางสาวพรพิมล  คําจันทร์   ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
  4.  นางอรนงค์  บานสันเทียะ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
   

ต าแหน่งในส่วนโยธา  จ านวน     ๙   คน 
1.  นายมานพ  สารรัมย์    ผู้อํานวยการกองช่าง 
๒.  นายชุมสิน  แย้มกระโทก   นายช่างโยธาอาวุโส 
๓.  นายวุฒชิัย  ยศกลาง    นายช่างไฟฟูา 
๔.  นางสาวฐิติมา ไทยน้อย            เจ้าพนักงานธุรการ 
๕.  นายเชาว์  บังพิมาย    ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา 
๖  นายเสน่ห์  สุขสวัสชัย    พนักงานจ้างทั่วไป 
๗.  นายดี  เหมือยไธสง    คนงานทั่วไป 
๘.  นายวิทยา  เคนดอก    พนักงานขับรถยนต์ 
9.  นางสาวกรรณิการ์  เทพจิตร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 ต าแหน่งในส่วนการศึกษา จ านวน  1๓  คน 
  ๑  นางสาวกรรณิการ์  ปัตถานัง   ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
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๒.  นางสาวอลิษา  มอนศิลา   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
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  อินทร์บํารุง   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

๑๐. นางฉลวย  ตอบกลาง   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
1๑.  นางสาวสุพรรษา  ละออเอ่ียม  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
๑2.  นางสาวปัญญาพร  กองศรี   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
13.  นางสาวมันทนา  สิงห์ทอง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 ต าแหน่ง  ในหน่วยตรวจสอบภายใน     จ านวน 0  คน  
 

 8.4  ประมาณการรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 -ประจําปีงบประมาณ 2562  เป็นจํานวน       50,000,๐๐๐.- บาท 
  -รายได้ภาษีองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน        1,965,000.- บาท 
  -รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้         ๑9,169,500.-      บาท 
  -เงินอุดหนุนรัฐบาล         28,865,500.- บาท 
  -รายได้อ่ืนๆ              - บาท 
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ส่วนที่ 2 
 
 
 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการจัดทํา ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอันประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบในการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
กว้างขวางเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกําหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็นต้น
มาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิต ิทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
บนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศ
ไทยหลุดพ้นจากการเปน็ประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิง
นิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สําคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 
๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่าํกวา่ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษ
ที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืน

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและ
ภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ํา ขาดการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับ
แรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของ
ประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สําคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้ประเทศไทยยังคงมี
ปัญหาความเหลื่อมล้ําในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์
ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความ
ชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลง
อย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน 
ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่จะทําให้การพัฒนาประเทศใน
มิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพ่ือ
ดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีตําแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ทําให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี ้ประเทศไทยยังคงตอ้งให้ความสําคัญกับปัญหาด้านความมั่นคง
อ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศ
ความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่
จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ 
การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอํานาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอํานาจ 
หรือเกิดการย้ายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่
องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการ
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เปิดเสรีในภูมิภาคที่นําไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอก
ระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยี
ทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทํา
ให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น  แนวโน้มสําคัญที่จําเป็นต้องมีการติดตาม
อย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรง
ขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทย
จะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการ
บริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสําคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทําให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้า
ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทําให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น 
และเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโนม้ในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศ
ผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่น
ไปยังประเทศที่มีระดบัการพัฒนาที่ดกีวา่ อาจทําให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทําให้เกิดความ
เสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
   นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเปน็ ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรทีส่ัมพันธต์่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและ
น้ํา ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถใน
การรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะ
มีความแตกต่างกัน ทําให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสําคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสําคัญเพ่ิม
มากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สําคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนําไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
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   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบรกิารใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยง
ด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้า
และบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสําคัญมากขึ้น อาจนําไปสู่
ปัญหาความเหลื่อมล้ําที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับ
ผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และ
องค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ  โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการ
แรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ํา ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทํา
ให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ
ที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ํา
ของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเป็นตอ้งมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดําเนินงานอย่าง
บูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจําเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้
สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกา
ใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจําเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและ
ปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่
สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่
มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยาย
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบ
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ภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอํานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น  
และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น 
รวมทั้งให้ความสําคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและ
สร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความ
มั่นคงของประเทศ โดยจําเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมือง
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็น
ศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จําเป็นต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่ างจาก
ปัจจุบันมากขึ้น 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจําเป็นต้องมีการวางแผนการ
พัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้
ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์
หลักในด้านต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขบัเคลือ่นการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดบัจดุแขง็
และจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็น
เปูาหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับ
ยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจาก
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอก
ราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่
นําไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถ
ผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
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รายได้ที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูน
กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
และการทําธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถ
ในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น  คนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิต ิพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
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(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร

มนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการ

จัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น

เมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
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(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จําเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 
 ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  โดยได้น้อมนาหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความ
เสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนหลักของการ
พัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่าง
กว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ได้กําหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 
๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อน
และติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือ
ประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง และ

ยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
 ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 

๑. สภาพทั่วไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ 

และลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน และด้าน
ใต้ ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

 

๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช 
อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือของ
ภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
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พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญา
เย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่า
แอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากท่ีสุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-
กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ําสุด คือ 
จังหวัดเลย  

๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จําแนกเป็นพ้ืนที่
ปุาไม ้๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ 
26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพ้ืนที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุ
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหล่งน้ า มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ 
๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่
น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี 
นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้าพอง และลาตะคอง รวมทั้ง
แหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพ
ของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะ
น้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน 
๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากว่าค่าเปูาหมาย 
ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ปุาเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศ

เพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบิน  
๒.๔ ด่านชายแดน  
๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการในภาค 

ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  
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๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
๒.๖.๑ ไฟฟูา  
๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

๔. ประชากรและสังคม 
๔.๑ ประชากร  

จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจานวนประชากร 
๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพ่ิมขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรในช่วงปี ๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ํากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัด
นครราชสีมา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และ
จังหวัดขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ  

๔.๒ แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วน

น้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกาลังแรงงาน ของ
ภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในปี ๒๕60 มี
ความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 
ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 ใน
ปี ๒๕60 

๔.๓ การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบ
ทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

๔.๔ สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มี
จานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แห่ง 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่
ปุาไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 
2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้
เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
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๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มีจานวนการเกิดไฟ
ปุาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุา จํานวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ป ี๒๕๕
6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปีที่เกิดไฟไหม้ปุามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี 
๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี  

๖. สภาวะแวดล้อม  
๖.๑ จุดแข็ง  
๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  

๗. ปัญหาและประเด็นท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่ํา ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ําซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ  พร้อมทั้งการ
แสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จาก
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการ
คมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ ให้แก่
ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๘.๒ วัตถุประสงค์  
๘.๒.๑ เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ 

การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๘.๒.๒ เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่

ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ํากว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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๘.๓ เป้าหมาย  

๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย
รายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไม่ต่ํากว่า  
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํา
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ํากว่า  
0.446 

 
8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

และคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืน  
 

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

 
8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่

กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  

     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลง
กับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
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  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝุายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อ
วันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 
2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 
งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ป ี
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือร่วมกันกําหนดทิศทางการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด 
และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  
ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 
โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปร

รูป 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



26 
 

๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนําวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จํานวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวัตกรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด้านการท่องเที่ยว
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๒ ยกระดับ
สังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ํา 

๑. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ลด
รายจ่าย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอํานวยความสะดวกจาก
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบปูองกันภัยที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงข่าย
ความคุ้มครองทาง
สังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
สํานักงานแรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะสุขที่
มีคุณภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 

๕. จํานวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความสําคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสังคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กําหนด 

๔. เพ่ือให้ประชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อประชาชน 
(แพทย์/คน) (ป๒ี๕๕๙ แพทย์ 
๖๒๖ คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับความรู้
และประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จํานวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานทําของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาทัน
ตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะผู้สูงอายุ
ของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
บุคคลากรด้านการบริการเพ่ิมขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาในและ
นอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุกพ้ืนที่ 
ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะนําความต้องการ
แรงงานให้บัณฑิตท่ีจบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบแรงงาน 
เพ่ือลดอัตราการว่างงานของ
ประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของครู
เพ่ือให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถ 
ตามหลักสูตรที่กําหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ําเสีย (จํานวนระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ําเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อนปูองกัน
น้ํากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปูองกันน้ําท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสํานึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรปุาไม้ 
๒. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุาไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสํานึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกําจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ําเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ําทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ําลํา
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ําท่วม
ในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ํามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ลดชั่วโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
๔ 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคง
ทุกมิติเพื่อ
ปกป้อง
สถาบันหลัก
ของชาติ และ
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความมั่นคง
เพ่ือปกปองสถาบันหลัก
ของชาติ 

๑. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความสําคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ตําบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสําคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดําริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่ายปูองกัน 
และแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตําบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนตําบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตําบล) (ต่อ) 
 

๔. การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การปูองกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการแก้ปัญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตําบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม 
(ตําบล) 

๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ําประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จํานวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสําเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 
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สรุป 

วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เปูาประสงค์ ๔ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๓ เปูาประสงค์ ๒ เปูาประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่  รักษาสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชดําริ  ด้านการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อ

ปี ๒๕๓๘ เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ประนะ

ชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นําด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจําหน่วยและ

เพ่ือการอนุรักษ์  
๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นําชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
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๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจําหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ

เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ

จําเป็นและความต้องการของประชาชน 
๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
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๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ  โดย

สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ํา ลุ่มน้ําลําคลองและปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสํานึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่ม
เครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New Engines of 
Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหลากหลายเชิง
ชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ประกอบด้วย 

๑. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ เทคโนโลยีการเกษตร 
(Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ เทคโนโลยี
สุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) 
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อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-
คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว 
(Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 
 
 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน 
“ครอบครัวเข้มแข็ง  คนมีคุณธรรม  บริการทั่วถึง  ยึดเศรษฐกิจพอเพียง” 
2  พันธกิจ (MISSION) ในการพัฒนาท้องถิ่น 

 1.  การพัฒนา  ครอบครัว  ชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็น 
เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืนและสมดุล 
 3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเองอย่างพอเพียง 
 4.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ภายในครอบครัว  ชุมชน  องค์การ 
 5 .  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 
 1. การคมนาคมขนส่งทางบกทั่วถึง  มีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน 
 2.  การบริการสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ  ครอบคลุม  ทั่วถึงและได้มาตรฐาน 
 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและปกครองแบบธรรมาภิ
บาล 
 4. ครอบครัว  ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้แบบพอเพียง   ตลอดจนมีคุณธรรม  มีความมั่นคงและปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 5. จัดการด้านกระบวนการ การเงิน การคลัง ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และ สามารถตรวจสอบไดสอดคล้องกับ
อํานาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิมและที่ได้รับการถ่ายโอนการกระจายอํานาจภาครัฐสู่ท้องถิ่นเพ่ือการบริการที่ดี 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณี 
 7.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ และสร้างจิตสํานึกการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ดีและท่ัวถึง 

4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงห้าป ีโดยเรียงล าดับก่อน – หลัง แนวทางในการพัฒนาและตัวชี้วัด
ความสําเร็จ ดังนี้  
1.  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดําริ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสานต่อแนวทางทางพระราชดําริ เพ่ือให้แนวพระราชดําริ พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณและ

พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถถ่ายทอดไปสู่เยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะมีส่วนช่วยใน
การสานต่อแนวพระราชดําริให้บังเกิดความยั่งยืน  และเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องเป็นระบบในลักษณะ
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เรียบง่าย และสามารถนําผลสําเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริง ทั้งต่อการศึกษาและ
การดํารงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เหมาะสม และสร้างความม่ันคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.1  สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําอย่างมีระบบ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 1.2  พัฒนาการขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งการวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง 
 1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการใช้น้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า  
 ตัวชี้วัด 

1.  ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และรู้จักการใช้น้ําอย่างมีระบบ 
2. ในพ้ืนที่ตําบลมีการสนับสนุนพัฒนาให้มีการขุดลอก  คูคลอง และ จัดสร้างแหล่งน้ําเพ่ิมขึ้น  
3. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือน ต่อไป  

 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการบ้านเมืองท่ีดี  
      เปูาหมาย 
       เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ
และให้บรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
       แนวทางการพัฒนา 
   2.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามกฎหมายกําหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้
และทัศนคติในด้านต่างๆ  
  2.2  นําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  
รวดเร็ว  แม่นยํา  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นสําคัญ  เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

2.3  ส่งเสริมการกระจายอํานาจถ่ายโอนภารกิจในบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.4  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
2.5  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
2.6  มีมาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

       ตัวชี้วัด 
       1.  จํานวนผู้มีสว่นร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
       3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 

      4.   ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
      5.  เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ถูกชี้มูลความผิดฯ 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
เปูาหมาย       

       เพ่ือสนับสนุนเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาส  
สร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า
และสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 
       แนวทางการพัฒนา 

3.1  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และ ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัด
กิจกรรมที่เหมาะสมและดําเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชํานาญในวิชาชีพที่เหมาะสม  เพ่ือพึงตนเอง  
เลี้ยงตนเอง และ ครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ทัดเทียมกับบุคคลอ่ืน  

3.2  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมต่อไปในอนาคต  
3.3  ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ ตลาดชุมชน  ร้านค้าชุมชน 
3.4  เพิ่มความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน 
3.5  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
3.7 การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
3.8  พัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน 
3.9  การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

         ตัวชี้วัด 
     1.  จํานวนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ / และ เด็ก และ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

   2.  จํานวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
   3.  จํานวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบ  
   4.  จํานวนโรงสีในชุมชน 
   5.  ชุมชนปลอดยาเสพติด 

 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการศึกษา 
    เป้าหมาย 
       เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้    
       แนวทางการพัฒนา 

 4.1  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา  เช่น ขยายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ครอบคลุมพ้ืนที่และพัฒนา
ระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

       4.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพมีทักษะ และ ศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล  รองรับประชาคมอาเซียน  
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       4.3   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา  
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป          
       ตัวชี้วัด 
       1.  จํานวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
       2.  จํานวนประชาชนผู้มคีวามรู้ความสามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในด้านที่เหมาะสม  
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       เป้าหมาย 
       เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ  โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       แนวทางการพัฒนา 

5.1  การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ําทางระบายน้ํา  และการบํารุงรักษาในเขตชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5.2  ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการที่สามารถดําเนินการเองได้ 
5.3  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
5.4  การก่อสร้างและและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จังหวัด 
5.5  การสาธารณูปโภค -  สาธารณูปการ 
5.6  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

        ตัวช้ีวัด 
1. จํานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา 
2. จํานวนโครงการที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

       3.  จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
       4.  จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 

     5.  จํานวนการได้รับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ 
       

6.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตด้านการรักษาทรัพย์สินและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
    เป้าหมาย 
  เพ่ือรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในพ้ืนที่ตําบล     
       แนวทางการพัฒนา 

 6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจดัฝึกอบรมจัดตั้งฝึกอบรมให้ความรู้และอบรมฟ้ืนฟูตํารวจบ้าน  
และ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน ( อปพร. )  ผู้นําชุมชนและประชาชนทั่วไป  เพ่ือเป็นกําลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ 
และ ดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน  หมู่บ้าน  

        ตัวชี้วัด 
1. จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
2. จํานวนครั้งในการจัดฝึกอบรม 
3. จํานวนเหตุในชุมชน 
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7.  ยุทศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
      เป้าหมาย 

       เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และเกิดชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่ และ เพ่ืออนุรักษ์ ปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนา และ
บํารุงรักษาแหล่งน้ํา ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาปัญหา  เกี่ยวกับทรัพยากรน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพแล โดยการดําเนินงาน
จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
      แนวทางการพัฒนา 

7.1  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
7.2  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
7.3  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้  การใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดิน 
7.4  การสนับสนุนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
7.5  การปลูกจิตสํานึกค่านิยมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์และ

ส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
7.6  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 
7.7  หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ 
7.8  ส่งเสริมสนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการ  ภาคเอกชนในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  

สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ํา  ลุ่มน้ําคลอง และ ปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
7.9  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกันส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตสํานึก  เพื่อ

ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
7.10  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  ในการจัดทําระบบกําจัด

ขยะรวม  เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
 

       ตัวชี้วัด 
       1.  จํานวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       2.  จํานวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
       3.  จํานวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
       4.  จํานวนหมู่บ้านชุมชนต้นแบบ 
       5.  จํานวนปุาที่เพ่ิมข้ึน 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร       

  เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       แนวทางการพัฒนา 
   8.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด
พันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

8.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 
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8.๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ  
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 

8.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ   
นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย 
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจําหน่วยและ 
เพ่ือการอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
   ตัวช้ีวัด 

1) จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟูสามารถกักเก็บได้อย่างเพียงพอ 
2) จํานวนครั้งที่ช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
3.) จํานวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข       
  เป้าหมาย 

 เพ่ือพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์มากที่สุด  
โดยการดําเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ หน่วยงานของรัฐ และ เอกชนที่เกี่ยวข้อง  
       แนวทางการพัฒนา 
   9.๑  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน(อสม.) 

9.2 การส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึง และทันเหตุการณ์  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลและ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

9.3    การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ  การออกกําลังกาย  การปูองกันโรคการใช้ยาอย่างถูกต้อง  การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ และ การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

9.4  เน้นการส่งเสริมสุขภาพ  ปูองกัน  แก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่  เช่นโรคหูดับ และโรค
อ่ืนๆ  เป็นต้น 

ตัวช้ีวัด 
1) จํานวนครั้งที่ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา  ร่วมกับ รพสต. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ 

ให้บริการประชาชน 
2.) จํานวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือ  สนับสนุน อย่างต่อเนื่อง 
3 )  ปัญหาด้านการสาธารณสุขลดน้อยลง 
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10.   ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว/ศาสนา- วัฒนธรรม  ประเพณีและกีฬา 
      วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน 
การแข่งขันของประเทศและสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสม เป็นจุด 
เชื่อมต่อการคมนาคมทางบก เป็นเส้นทางผ่านของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางอารยธรรม วัฒนธรรม และธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตํานานต่อเนื่อง 
ในกลุ่มจังหวัด และเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้หยุดแวะพักท่ีจังหวัดนครราชสีมา และใช้ 
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูดนักท่องเที่ยว 
        แนวทางการพัฒนา 

10.1พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลาง
การสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 

10.2  สนับสนุนส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  โบราณสถานโบราณวัตถุ  
ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

10.3  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
10.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารรูปการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและปูายบอกทาง 
10.5  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และ จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  

ศักยภาพสินค้าละบริการ/ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
            ตัวช้ีวัด 

1. จํานวนนักท่องเที่ยว 
2. จํานวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ค้นพบ 
3. จํานวนโครงการที่จัดทํา 

      
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  ( พ.ศ.2561 -2565 ) ของ อบต.ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ใช้การวิเคราะห์ตามหลักของ  swot  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค)  องค์การบริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียนสรุปสถานการณ์ได้ดังนี้ 
  1.  จุดแข็ง 

1.1 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในพ้ืนที่ทําการเกษตร  การบริหารกิจการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล การส่งเสริมทางการเกษตรจะทําได้ง่ายกว่าด้านอื่นฯ 

1.2 ประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชนให้การสนับสนุนส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล 

1.3 ชุมชนมีวิถีชีวิต  วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
1.4 มีบุคลากรพร้อมในการปฏิบัติงาน   
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1.5 มีหมอดินอาสาในการพัฒนาดิน  น้ํา  ทั้ง  15  หมู่บ้าน 
2. จุดอ่อน 

2.1 ประชาชนมีความรู้ด้านการบริหารจัดการน้อย 
2.2 ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ  มี่พ้ืนที่ปุาสาธารณะ  จํานวน  1,600  ไร่ 
2.3 องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนขาดงบประมาณในการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ่ 
2.4 ประชาชนมีรายได้น้อยขณะที่รายจ่ายเพิ่มขึ้น  ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนา  การมีส่วนร่วมด้านต่างๆน้อย 

3. โอกาส 
3.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  ให้การสนับสนุนการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ 
3.2  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2550    
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  2547  แก้ไขถึง(ฉบับที่  5) พ.ศ.  2546 มาตรา  
67 ,68  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.3 แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกเน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเชิงสุขภาพ 
3.4  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนับสนนุให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ

ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
3.5  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  เผยแพร่  และถ่ายทอดวัฒนธรรม  ประเพณี  

และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
3.6 มีกองทุนเงินล้านทุกหมู่บ้าน  มีกองทุน  พพพ.  ทุกหมู่บ้าน 

4 อุปสรรค 
4.1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาค  ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 
4.2 ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่  และ

หันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 
4.3 ปัญหาสุขภาพ  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการอพยพแรงงานเข้าเมืองใหญ่ๆ 
4.4 โครงสร้างของประชาชนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนไม่เอ้ือต่อการพัฒนา(สัดส่วน

ของประชากร) 
4.5 การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํามีจํากัดเพราะไม่มีแหล่งเก็บน้ําขนาดใหญ่เพ่ือเก็บน้ําใช้ด้านเกษตรนอก

ฤดูกาล  การทําการเกษตรอาศัยจากน้ําฝนเท่านั้น 
4.6 ภารกิจบางด้านยังไม่มอบภารกิจให้  อบต.  เช่น  สาธารณสุข  โรงเรียน ทางหลวงชนบท 
4.7 ปัญหาภัยธรรมชาติ  ภัยแล้ง  อุทกภัย  เป็นต้น    

4.8 มีการอพยพแรงงานเข้าชุมชนเมือง  ในวัยแรงงานมีการอพยพ  มากกว่าร้อยละ  60      
สรุปประเด็นในการพัฒนา  :  จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 
 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  พอจะสรุปประเด็นในการพัฒนา  ได้ดังนี้ 

1. ปัญหาภัยแล้ง  ความแห้งแล้ง  ภัยธรรมชาต ิ
2. โครงสร้างพื้นฐานไม่พอเพียงและใช้ไม่ได้ทุกฤดูกาล 
3. คุณภาพการศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานขาดงบประมาณในการพัฒนาสรรหาบุคลากร 
4. ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ํา  ในขณะที่ต้นทุนสูง 
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5. ประชาชนยังมีการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยน้อย 
6. ศิลปวัฒนธรรมยังขาดหน่วยดําเนินการศึกษา  และเผยแพร่ในระดับท้องถิ่น 
7. การพัฒนาไม่ได้ทุกด้านเนื่องจากมีข้อจํากัดด้านอํานาจหน้าที่ตามภารกิจ 
8. ประชาชนขาดความรู้ด้านการจัดการ 
9. กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลต่อการพัฒนา 

 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) ของ อบต.นั้น  ได้ทําการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอ
นาคต 

๑.ด้านการสาน
ต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

ศูนย์การเรียนรูเ้พื่อสานต่อ
แนวพระราชดําร ิ

งบประมาณ/การ
วางแผน 

ในเขต อบต. มีศูนย์การเรียนรู้สําหรับการสานตอ่
แนวทางพระราชดําร ิ

๒. ด้านการ
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

๑) ขาดการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชน ประชาชนผู้ทุกคนควรมี
ส่วนร่วม 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒฯ
ท้องถิ่นตลอดจนการติดตาม
ตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

๓.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

๑) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับความช่อย
เหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มั่งคง
แข็งแรง  

  
๒) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทําให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทําให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก้อสร้างอาคาร
บ้านเรือนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปญัหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 ๓) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

สังคมในชุมชน - ผู้สูงอายุและเด็กในเขต 
อบต.   

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับการดูแลทีด่ี 

 ๔) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในดํารงชีวิต 

สังคมในชุมชน - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการไดร้ับความช่วยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

 ๕) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก  บุหรี่ เหล้า สาเสพ
ติด และท้องก่อนวัยอันสมควร     

สังคมในชุมชน  - เยาวชนและวัยรุ่นในเขต อบต.
 - เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่
ด ี

 ๖) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต อบต. - ประชาชนสามารถวางแผนการ
ดําเนินงานได้เอง 

 ๗) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต อบต. - มีแหล่งเงินทุนในการทํากิจการ
และประกอบอาชีพ 

 ๘) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหน่ายสินค้า 

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมีสถานท่ีในการ
ขายจําหน่ายสินค้า 
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ดาน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณของ
ปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๑๐) ค่าแรงต่ําค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

 - ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

 ๑๑) ครัวเรือนมรีายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ํากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

 - ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตราฐานรายได ้

๔.ด้านการพัฒนา
การศึกษา 

๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

สังคมในชุมชน - เด็กนักเรียนในเขต
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับารศึกษา
ที่สูงข้ึน มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน 

๕. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ําใน
การเกษตรและน้าํประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ไดม้าตรฐาน 

- แหล่งน้ําและน้ําประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ํา
และมีน้ําประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

 ๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขตอบต. 
 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

 ๓) หมู่บ้านขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ํายังไม่เพยีงพอ เกิด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ํา - พื้นที่ในเขต อบต. - มีรางระบายน้าํ
สามารถระบายน้ําได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รําคาญ 

 ๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และเทศบาลไม่สามารถ
ดําเนินการไดเ้นื่องจากพ้ืนท่ี
ยังไม่เป็นทีส่าธารณะ จะ
ดําเนินการได้กต็่อเมื่อต้องเป็น
ที่สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดําเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
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ดาน 

สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 ๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวในเขต 
อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้น 

๖. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่มมาก
ขึ้นอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร 
เช่น ติดตั้งสญัญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาทกัน
ในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  การ
ให้ผู้นํา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๗. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และน้ําใต้
ดินเป็นนํ้าเคม็หรือมรีสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตรและ
อุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ําใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้ําจากแหล่ง
อืน่เพิ่มมากขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากข้ึนส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและน้ําเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถกําจัดขยะและน้ํา
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๘.ด้านพัฒนาการ
เกษตร 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผนใน
การดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาํเนินงานได้เอง 

 ๒) ผลผลติทางการเกษตรราคา
ตกต่ําระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับซื้อ  

-การบริหาร - เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

 ๓) การปลูกพืชผลทางการเกษตร
ไม่ประสบผลสําเร็จ 

- น้ําไม่เพียงพอ งบประมาณ ประชาชนมีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

๘.ด้านสาธารณสุข ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

 ๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวยเป็นโรค
เรื้อรังแนวโน้มที่เพิม่ขึ้น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูปุ้วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนว
โนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ําเสีย
เพิ่มมากข้ึน 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ําเสีย
ถูกกําจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

 ๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

 ๕)ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ําท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ําฝน น้ําท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ําที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ 
๓๕ ขึ้นไป  ไมไ่ด้ตรวจ
สุขภาพประจําปี จํานวนมาก
   

ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต 
อบต.ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

 ๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่  ดื่ม
สุรา จํานวนมาก 

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๑๐. ด้านพัฒนาการ
ท่องเที่ยว/ศาสนา –
วัฒนธรรม  ประเพณี
และกีฬา 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและ๓มิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและกภีูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 
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ส่วนที่ 3 
 
 

 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ ด้านการสานต่อแนวทาง
พระราชดําริ 

ด้านการสานต่อ
แนวทางพระราชดําริ 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

๒ ด้านการจดัการบ้านเมืองที่ด ี บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลดั 
กองคลัง 

  การดําเนินงานอ่ืนๆ แผนงานงบกลาง สํานักงานปลัด 
๓ ด้านการพัฒนาสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สํานักงานปลัด 
     

๔ ด้านการพัฒนาการศึกษา บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษษ 

๕ โครงการสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง 
  บริการชุมชนและสังคม แผนงานอุตสาหกรรมและ

การโยธา 
กองช่าง 

๖ ด้านการจดัระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

บริหารทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักงานปลัด 

  ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สํานักงานปลัด 

๗ ด้านการบริหารจดัการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

อนุรักษ์แหล่งน้ําและปุา แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๘ ด้านพัฒนาการเกษตร ด้านการพัฒนาการ
เกษตร 

แผนงานการเกษตร สํานักงานปลัด 

๙ ด้านสาธารณสุข ด้านบริการสาธารณสุข แผนงานสาธารณสุข สํานักงานปลัด 
๑๐ ด้านพัฒนาการท่องเที่ยว/

ศาสนา –วัฒนธรรม  ประเพณี
และกีฬา 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา 

รวม ๑๐ ยุทธ ๙ ด้าน ๑๑ แผนงาน ๔ ส านัก/กอง  
 
 
 
 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบติ 
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 
 

 

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอํานาจและหน้าที่ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทํา  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
นําไปสู้การจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือนําไปสู่การ  บูรณาการ
ร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  
รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  
พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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แนวทางการ... 

 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ํา ลักษณะของปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ํา ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสําหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น... 
 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 

(๑๐)  
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๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

Thailand ๔.๐ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เปูาประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒  การติดตาม... 
 
 

 
 
 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดําเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่
วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท 
๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 
แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม 
คะแนน
ที่ได้ 

1. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได้กําหนดไว้เท่าไร จํานวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวน
เท่าไหร่  สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ(Effciency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้   
2)วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact)  โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

10  

๓. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการ
ตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติราชการ

10  
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ตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

10  

 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 
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๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกําหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเท่าไร กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทําน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  ( measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
การสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้้าทางสังคม
และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 



62 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท้าแผนการ
ด้าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด้าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกดําเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ําท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
สามารถดําเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในตําบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  
การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดํารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชี พ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตําบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทําแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตําบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดําเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟูา/น้ําประปา/แหล่งน้ําเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ทําให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจํากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้นําหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
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(๒.๓)  ผลจาก... 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

1.1 แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์พืช และ 
สมุนไพร ในท้องถิ่น  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พืช  และ  
สมุนไพรในท้องถิ่น ให้
ดํารงอยู่ต่อไป 

จัดตั้งศูนย์
อนุรักษ์พ้ืช

และสมุนไพร
จํานวน ๑ 

ศูนย์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการจัดตั้ง
ศูนย์อนุรักษ์

พืชและ
สมุนไพร 

พืชในท้องถิ่น และ 
สมุนไพรในท้องถิ่น
สามารถอยู่คู่กับหลุ่ง
ตะเคียน 

สํานักงาน
ปลัด 

2 โครงการปุาชุมชนบ้านไผ่
นกเขา 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

เขตท้องที่
บ้านไผ่นกเขา  

หมู่ที่  ๓  

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

100,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

 

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

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการปุาชุมชนบ้าน
ตะแกรง 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

เขตท้องที่บ้าน
ตะแกรง  
 หมู่ที่  ๒ 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

๑00,000 
 

100,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 

4 โครงการปุาชุมชนตาํบล
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อใหร้าษฎรมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรปุาไม้อย่าง
ต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย
ปุาชุมชน  

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

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

500,000 ปุามีความ
อุดมสมบรูณ ์

 ตลอดจนทรัพยากร
ปุาไมไ้ด้รับการดูแล
รักษา โดยชุมชนให้
มีความอุดมสมบรูณ์
และพัฒนาปุาชุมชน
ให้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน
ได้อย่างยั่งยืน 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

เพื่อใหป้ระชาชนใน
พื้นที่ได้รับความรู้และ
มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรปาุไม้
อย่างต่อเนื่อง  เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
เกิดการมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วนและพัฒนา
ไปสู่การสร้างเครือข่าย 
  

ฝึกอบรมพนักงาน 
ผู้นําชุมชน และ 
ประชาชนท่ัวไป   
เปูาหมาย  150  
คน  

- 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 มีการ
ฝึกอบรม 

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

สํานักงาน
ปลัด 

6 โครงการกําจดั
ผักตบชวา และวัชพืชใน
แหล่งน้ําสาธารณะ   
( คลองสวยน้ําใส )  
 

เพื่อใหป้ระชาชน มี
ส่วนร่วมในการดูแล
แหล่งน้ํา   

มีการกําจดัวัชพืชใน
แหล่งน้ําในพ้ืนท่ี 
 

- 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 แหล่งน้ํามี
ความอุดม
สมบูรณ ์

 แหล่งน้ําไดร้ับการ
พัฒนากําจัดวัชพืช
ในแหล่งน้ํา
สาธารณะ 

สํานักงาน
ปลัด 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการงานรัฐพิธีเฉลิมพระ
เกียรต ิ/ ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

เพื่อจัดงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรต/ิ 
ปกปูองสถาบันของ
ชาติ 

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

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 

๓0,000 
 
 

30,000 ประชาชน
ร่วมงานพิธี 
๘๐ %  

ประชาชนเข้า
ร่วมงานพระราช
พิธี งานรัฐพิธี 
และ งานพิธีท่ี 
อบต.จัด 

สํานักปลดั 
 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลา 
กรในองค์กรและประชาชนท่ัวไป
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
หลุ่งตะเคียน 
  

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

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ประชาชนท่ัวไป 
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 
:  
 

๕00,000 
 

๕00,000 
 

ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับ
ความรู้
เพิ่มขึ้น ๘๐ 
%  

มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพ
พนักงาน  
สมาชิกสภา  
ผู้บริหาร ในการ
ปฏิบัติงาน มาก
ขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมาย  

สํานักปลดั 

 

แบบ  ผ.๐2 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการฝึกอบรมการเขียน
แบบก่อสร้าง 
  

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

เยาวชนและ 
ประชาชน
ทั่วไป  
พนักงาน/
ลูกจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

  30,000 
:  
 

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

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

กองช่าง 

10 โครงการฝึกอบรมการสร้าง
บ้านในพ้ืนท่ี 
  

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

ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง
สร้างบ้าน / 
ประชาชน
ทั่วไป  
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

  30,000 
:  
 

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

มีการเพิ่มความรู้  
เพิ่มศักยภาพผู้
ประกอบอาชีพ
รับจ้างสรา้งบ้าน 
ประชาชนท่ัวไป  
ในการปฏิบัติงาน 
มากขึ้นจาก
กลุ่มเปูาหมาย  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการระบบสารสนเทศ 
พร้อมติดตั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ภายในพ้ืนท่ี
ตําบล/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ในพื้นที่ 

เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ติดต่อสื่อสาร 

ติดตั้ง
อินเตอร์เนต็ 
ศพด.ในพื้นที่ 

๕ แห่ง 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

ระบบ
อินเตอร์เนต็
ที่มี
ประสิทธิภาพ
สูง 

การสื่อสารการ
ปฏิบัติราชการใน
พื้นที่มี
ประสิทธิภาพ
ครอบคลมุ  

สํานักปลดั 

12 โครงการจดัทําและทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น  25๖
1–256๕ และ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้
แสดงความคดิเห็น
และมสี่วนร่วมในการ
กําหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วมใน
การจัดทํา
แผนพัฒนา 
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

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

ประชาชนมี
บทบาทและมสี่วน
ร่วม   ในการ
กําหนดแนว
ทางการพัฒนา   

สํานักปลดั 

13 โครงการจดัการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพื่อจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกและผู้บริหาร
ท้องถิ่น  
 

การจัดการ
เลือกตั้ง

สมาชิกและ
ผู้บริหาร 

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

มีการเลือกตั้ง
สมาชิกและ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
มีการเลือกตั้ง 
ด้วยความ
เรียบร้อยโปร่งใส  
เป็นธรรม 

สํานักปลดั 

14 โครงการจ้างท่ีปรึกษา  
วิจัย  ประเมินผล หรือ 
พัฒนาระบบต่างๆ 

เพื่อให้หน่วยงานอ่ืน
ได้เข้าร่วมตดิตาม
ตรวจประเมินการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
เป็นไปตามระเบียบ 

ประเมินผล
การ

ดําเนินงาน 
ของ อบต. 

หลุ่งตะเคียน 

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

อบต.ไดร้ับการ
ประเมินจาก
หน่วยงานอ่ืน และ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
อําเภอห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่ออุดหนุนส่งเสริม
ให้มีศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อําเภอห้วยแถลง   

อุดหนุน  
อปท.ในเขต
พื้นที่อําเภอ
ห้วยแถลง 

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

ประชาชนสามารถ
ติดต่อ
ประสานงานรับ
การช่วยเหลือ
สนับสนุนได้
สะดวกมากยิ่งขึ้น 

สํานักงาน
ปลัด 

16 โครงการจดังานประเพณี
ท้องถิ่น   

เพื่ออุดหนุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดั
งานประเพณีท้องถิ่น
อําเภอห้วยแถลง  

เพื่อใหผู้้นํา
ชุมชน  กลุ่ม
องค์กรและ 
ประชาชน
ชาวตําบล

หลุ่งตะเคียน
และพื้นทีไ่กล้
เคียง ไดร้่วม
ฉลองวันแห่ง
ชัยชนะของ
ท้าวสุรนารี   

20,000 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 การจัด
งานปรเพณี

ท้องถิ่น
อําเภอห้วย

แถลง 

มีการจัดงานอย่าง
เหมาะสมและ
ประชาชนไดเ้ข้า
ร่วมพิธี และสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรม 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
หลุ่งตะเคียน 
1 แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสรศักดิ์  
1 แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสระ
มะค่า  1 

แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  



58 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร บ้าน
ตาด่อน 

1 แห่ง 

- 
 

- - - 100,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านหนอง
นกเขา 1 

แห่ง 

- 
 

- 100,000 - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านหนอง
สาย  1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  



59 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโนนเพ็ด 

 1 แห่ง 

- 
 

- - 100,000 - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านกระทุ่ม
แท่น 

 1 แห่ง 

100,000 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโคกซาด  
1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  



60 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านโคกรักษ ์

 1 แห่ง 

100,000 
 

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

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านสายทอง 

 1 แห่ง 

- - - - 100,000 ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้านพะไล
พัฒนา 

 1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องตาม
ระเบียบการ
บริหารงานราชการฯ  

ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูล
ข่าวสาร  
บ้าน
ตะเคียนทอง 

 1 แห่ง 

- 
 

100,000 - - - ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร
ระดับ
หมู่บ้าน 

มีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อ ให้
ประชาชนได้
ค้นคว้าข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการได้แบบ
เปิดเผยและมี
มาตรฐานและมี
ความพึงพอใจ   

สํานักปลดั  

30 โครงการงานบริการชุมชน
บ้านตาด่อน 

เพื่อจัดหาโต๊ะขาว  
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน 

จัดซื้อโตะ๊
ขาวพร้อม
เก้าอี้
พลาสติก  

  200,000 200,000 200000 โต๊ะขาว/
เก้าอี้
พลาสติก 

มีโต๊ะขาวและ
เก้าอี้พลาสติกไว้
บริการประชาชน
อย่างเพียวพอและ
เหมาะสม 

สํานักงาน
ปลัด 

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

2.2 แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันฑ์
ของคนในชาติ   

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง
สมานฉันฑ์ของ
หน่วยงานของรัฐ  
ผู้นําชุมชน และ 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

หน่วยงานรัฐ 
ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป 150 
คน  

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูค้วาม
เข้าใจ และมีความ
รักความสามัคคี 
ปรองดองสมาน
ฉันฑ ์

สํานักปลดั  

32 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ปูองกันการทุจริต  

เพื่อให้มีเครือข่ายใน
การปูองกันการ
ทุจริต / ประชาชนมี
ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นที่จําเป็นต้อง
ใช้ในชีวิตประจําวัน 

ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป 150 
คน  

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรูด้้าน
กฎหมายและ
นํามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั  

 
 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

33 โครงการฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ทาง
กฎหมายให้แก่
ประชาชน  

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

ผู้นําชุมชน
และ
ประชาชน
ทั่วไป  150 

คน 

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

ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้ด้าน
กฎหมายและ
นํามาใช้ได้ใน
ชีวิตประจําวัน 

สํานักปลดั  

34 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในระดับตําบล 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง 
จํานวน 4 ชุด 

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

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

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

35 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  หมู่ที่  1 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - - - 200,000 มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

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

สํานักปลดั 
 

36 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านไผ่
นกเขา  หมู่ที่  3 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านไผ่นกเขา 

จํานวน 4 
แห่ง 

- - - 200,000 - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

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

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านโนน
เพ็ด  หมู่ท่ี  10 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านโนนเพ็ด 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

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

สํานักปลดั 
 

38 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้านพะไล
พัฒนา  หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านพะไล

พัฒนา 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

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

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 โครงการติดตั้งกล้อง 
CCTV ในหมู่บ้าน
หนองนกเขา  หมู่ที่  
15 

เพื่อเป็นการปูองกัน  
ปราบปรามและแก้ไข
ปัญหาสังคม 
 

ติดตั้งกล้อง 
CCTV  

ตามจุดเสีย่ง  
บ้านหนอง

นกเขา 
จํานวน 2 

แห่ง 

- - 200,000 - - มีการตดิตั้ง
กล้อง CCTV 

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

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

2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 โครงการก่อสร้างโรงรถ ก่อสร้างโรงรถเพื่อ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างโรงรถ
เพื่อบริการ
ประชาชน ตาม
แบบ ของ  
อบต.  จํานวน  
1  หลัง 

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

มีอาคาร
ประสานงาน
กิจการสภาฯ ท่ีได้
มาตรฐาน 

สํานักปลดั 

41 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ํา  

ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องน้ําเพื่อ
บริการประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง

ซ่อมแซมห้องน้ํา
เพื่อบริการ

ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ  
จํานวน 1 หลัง 

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

ปรับปรุงซอม
แซมห้องน้ํา 

มีห้องน้ําท่ีได้
มาตรฐาน 

สํานักปลดั 

42 โครงการก่อสร้าง
อาคารโดม 

ก่อสร้างอาคารโดม
ของที่ทําการ อบต.
หลุ่งตะเคียน 

ก่อสร้างอาคาร
โดมสําหรับเป็น
ที่รองรับจัดงาน 
/ กิจกรรม ของ
ที่ทําการ อบต.
หลุ่งตะเคียน  

จํานวน 1 หลัง 

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

มีอาคารโดมที่ได้
มาตรฐาน 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานด้านวิธี
งบประมาณ  การพัสดุ 
และ การเบิกจ่ายเงิน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
ประชาชนท่ัวไป 
พนักงาน/
ลกูจ้าง 
จํานวน ๒๐๐ 
คน  

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

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

กองคลัง 

44 เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีรายได ้

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บภาษ ี

ผู้มีหน้าที่ชําระ
ภาษีโรงเรือและ
ที่ดิน ภาษีบํารุง
ท้องที่ ภาษีปูาย 

และ 
ค่าธรรมเนียม 
อนุญาต่างๆ 

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

% 

เพื่อให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล
หลุ่งตะเคียน
จัดเก็บภาษไีด้
เพิ่มขึ้นทุกปีและ
สร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน
ของผู้นําชุมชนพึง
พอใจ  

กองคลัง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 โครงการจดัทําระบบ
แผนที่ภาษีและแผน
แม่บท  อบต.หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได ้

มีโปรแกรมแผน
ที่ภาษีและแผน
แม่บท อบต.
หลุ่งตะเคียน 

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

การจัดเก็บภาษี
รายได้มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  

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

3.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ 
สงเคราะห์ผูสู้งอายุ  
ผู้พิการ  ผู้ตดิเช้ือ
เอดส ์ ผู้ด้อยโอกาส   
ผู้ยากไร ้
 

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

ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ

เอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
และ ผูย้ากไร้
ในพื้นที่ตําบล  

จํานวน  
1,๕๐๐  ราย 

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

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

สํานักปลดั 

47 โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง 
 

เพื่อช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้มีรายได้
น้อยและไร้ที่พึ่ง /จัด
สถานท่ีพร้อมเครื่อง
อํานวยความสะดวก
ให้อย่างเหมาะสม 

ผู้มีรายได้น้อย
และไร้ที่พึ่ง
ได้รับการ
ช่วยเหลือ  

จํานวน ๓๐ 
ราย 

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

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

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

48 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาบทบาท
สตร ี

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

อบรมตัวแทน
สตร1ี50  
ครัวเรือน 

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

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

สํานักปลดั 

49 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน 

เพื่อพัฒนาสถาบัน
ครอบให้เข้มแข็งใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
เพื่อจัดตั้งศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

อบรม
ประชาชน

ทั่วไป  200  
คน 

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

มีการพัฒนา
สถาบันครอบให้
เข้มแข็งในตําบล
หลุ่งตะเคียนมี
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

สํานักปลดั 

50 โครงการส่งเสริม
ศูนย์พัฒนาเยาวชน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
และดําเนินการปลูก
จิตสํานึกจติอาสา 
( คนไทยใจอาสา ) 

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เยาวชนในตําบล
และปลูกจิตสํานึก
จิตอาสาในตําบล 

อบรมตัวแทน
เยาวชน  

 100  คน 

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

มีศูนย์พัฒนา
เยาวชนในตําบล
และ มีจติอาสา
เพื่อการพัฒนา
พื้นที่  ต่อไป 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

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

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

เด็กด้อยโอกาส/
เด็กยากจน /เด็ก
ที่ขาดแคลน 
เดินทางมาเรียน
ด้วยความสะ
ดวด  ปลอดภัย 

ยิ่งข้ึน 
 

กอง
การศึกษา 

52 โครงการปรับปรุง 
และ ซ่อมแซมบ้าน
คนจนในเขตพื้นท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อช่วยเหลือ
ปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านคนจน ในพื้นที่
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

ปรับปรุง
ซ่อมแซมบ้าน
คนจนในเขต
พื้นที่ จํานวน 

15  หลัง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

มีการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
บ้านคนจน 

ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยท่ี
เหมาะสม และ
มั่นคง  ถาวร มี
สภาพดีขึ้น ร้อย
ละ ๘๐  

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

 
 
 
 
 

เด็กอายุ 
๓ - ๕  ป ี

ของ ศพด. 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 

 
 

17,800 
 
 

   17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

 
 

17,800 
 
 

17,800 
 
 
 

26,700 
 

38,270 

อบต. 
สามารถ
สนับสนนุ

ค่าใช้จ่ายใน
การจัด

การศึกษา
สําหรับ 

เด็กศพด.                     
ได้ร้อยละ  

๑๐๐                   
ตาม

กฎหมาย
กําหนด 

การจัดการ
เรียนการสอน
ของ ศพด.                    

มีประสิทธิภาพ                 
มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

54 อบรมให้ความรู้
บุคลากรเก่ียวกับ
มาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
และอันตรายตา่ง 
ๆ  ที่อาจเกิด
ขึ้นกับเด็ก  

เพื่อให้บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรการป้องกัน
ความปลอดภัยและ
อันตรายต่าง ๆ  ที่
อาจเกิดข้ึนกับเด็ก 

ศพด. ใน
สังกัดทั้ง  ๖  
แห่ง 

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

ความรู้มาก
ขึ้น 

บุคลากรมี
ความรู้เกี่ยวกับ

มาตรการ
ป้องกันความ
ปลอดภัยและ
อันตรายต่าง ๆ  
ที่เกิดขึ้นกับเด็ก

มากยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

55 เรียนรู้นอกสถานที่
ของเด็ก ศพด. ใน
สังกัด 
 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ศพด. ได้มีโอกาส
ได้ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที ่

เด็ก ศพด.  
ในสังกัด 

5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ มีการ
ด้าเนินการ
ทัศนศึกษา

เรียนรู้                   
นอก

สถานที ่
 

เด็ก ศพด. ได้
ไปทัศนศึกษา
นอกสถานที่

เกิดการเรียนรู้
สิ่งแปลกใหม่

เพิ่มข้ึน 

กอง
การศึกษาฯ 

56 ศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ต้นแบบ 

เพื่อส่งเสริมให้
บุคลากรและ
กรรมการ ศพด. ได้
ดูงาน ศพด. 
ต้นแบบ 

ครู/กรรมการ 
ศพด./
บุคลากร
ทางการศึกษา 

4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ 4๐,๐๐๐ มีการ
ด้าเนินการ
ทัศนศึกษา 

ดูงาน 

ครู/กรรมการ 
ศพด./บุคลากร
ทางการศึกษา
ได้ดูงาน ศพด. 
ต้นแบบและ
น้ามาปฏิบัตไิด้
ที่ศูนย์ตนเอง 

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

3.๑ แผนงานงบกลาง 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ ** 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุและ
เพื่อให้ผู้สูงอายุมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้สูงอายุในเขต 
อบต. 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

10,000,000 
 

ผู้สูงอายุร้อย
ละ ๑๐๐ 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

สํานักปลดั 

58 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ ** 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้พิการและ
เพื่อให้ผู้พิการมี
ความเป็นอยู่ท่ีด ี

ผู้พิการในเขต 
อบต. 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

2,500,000 
 

ผู้พิการร้อย
ละ ๙๐  
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

สํานักปลดั 

59 ค่าใช้จ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้ปุวยเอดส ์ ** 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส์
และ เพื่อ ให้มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 

ผู้ปุวยเอดส์ใน
เขต อบต. 

180,๐๐๐ 
 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 
 

18๐,๐๐๐ 18๐,๐๐๐ ผู้ปุวยเอดส์ 
ร้อยละ 70 
ได้รับความ
ช่วยเหลือ   

มีเงินจ่ายเป็นคา่
เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส ์

สํานักปลดั 

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

4.๑ แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60 โครงการกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาต ิ

เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมวันเด็กของ
ศพด. และ โรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีให้มี
มาตรฐาน 

เด็กนักเรยีน
โรงเรียนในเขต
พื้นที่ และ 
ศพด.ในเขต
พื้นที่ ๘๐๐ คน 

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

เด็ก  

กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติได้รับ
การส่งเสริมได้
ครบ ๑๐๐ % 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายค่าการ
จัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พฒันา
เด็กเล็กฯ 

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

 

35๐,๐๐๐ 
 
 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

 

35๐,๐๐๐ 
 

35๐,๐๐๐ 
 

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

การจัดการเรยีน
การสอนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมี
ประสิทธิภาพ 

กอง
การศึกษา 

62 โครงการมอบ
วุฒิบัตรเด็กเล็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
**  

เพื่อให้เด็กท่ีจบ
การศึกษามีความ
ภูมิใจ พร้อมท่ีจะ
ศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
 

๑ ครั้ง/ปเีด็กท่ี
จบการศึกษา
ในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กฯ 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๑๕,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

เด็กร้อยละ 
๙๐ มคีวาม
พร้อม 

เด็กมีความภูมิใจ
พร้อมท่ีจะศึกษา
ต่อในระดับที่
สูงขึ้น 

กอง
การศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

63 ค่าอาหารเสริมนม  
** (สําหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ  และ
สําหรับโรงเรียน ๖ 
แห่ง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ
อาหารเสริม(นม) 
พร้อมดื่มให้กับ ศพด.
และโรงเรียน ๖ แห่ง 

ตลอดปี ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ
และโรงเรียน ๖ 
แห่ง 

๘๐๐,๐๐๐ 
 

๘๕๐,๐๐๐ 
 

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

 อบต. มีศักยภาพ
และการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา 

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

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ค่าอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  

ตลอดปี เด็ก
นักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

40๐,๐๐๐ 
 

เด็กนักเรียน
ร้อยละ ๑๐๐ 
ได้รับอาหาร
กลางวันครบ  

เด็กนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ มีสุขภาพ
แข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

65 โครงการปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองนักเรียน ( 
ศพด. ) 

เพื่อสนับสนุนการ
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียน ( ศพด. ) 
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ 

ผู้ปกครอง
นักเรียน ศพด.
ในเขตพื้นท่ี 
๒๐๐ คน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

การจัด
ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครองมีความ
เข้าใจในแนว
ทางการจัด
การศึกษาฯ๘๐ % 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

66 สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน  นม
โรงเรียน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 

เพื่อให้เด็กนักเรียน 
เด็กก่อนเกณฑ์ ทุกคน
ได้รับอาหารกลางวัน  
นม อย่างทั่วถึง 

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

กลางวัน นม
โรงเรียนครบ 

๑๐๐ % 

เด็กนักเรียน  เด็ก
ก่อนเกณฑ์ได้รับ
อาหารกลางวัน 
นมโรงเรียนท่ีได้
มาตรฐาน
ปลอดภัยครบถ้วน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

67 โครงการทัศนศึกษา
ของเด็กนักเรียน 
ศพด. สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก 
ศพด. ในสังกัด 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
ได้มโีอกาสไดไ้ปทัศน
ศึกษานอกสถานท่ี  

เด็กนักเรยีน  
สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน  

๒๐๐ คน ทัศน
ศึกษา สวน
สัตว์จังหวัด
นครราชสมีา 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

มีการ
ดําเนินการ
ทัศนศึกษาดู

งาน 

เด็กนักเรียนสังกัด 
อบต.หลุ่งตะเคียน 
มีโอกาสได้ไปทัศน
ศึกษานอกสถานที่ 
เกิดการเรียนรู้ใหม่ 
และพึงพอใจ ๘๐% 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

68 โครงการจดัหาถัง
เก็บน้ําขนาด 
๒,๕๐๐ ลิตร  
พร้อมลูกลอย 

เพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้
กรณีเหตุจําเป็น เช่น
น้ําไมไ่หล  

ถังเก็บน้ํา
ขนาด ๒,๕๐๐ 
ลิตรจํานวน ๕ 

ถัง 
สําหรับ ศพด.

๕ แห่ง 
 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

 

๒๕,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

25,๐๐๐ 
(อบต.) 

ถังเก็บน้ํา ศพด.มีถังน้ําเพื่อ
เก็บกักนํ้าไว้ใช้ใน
ยามจําเป็นทีม่ี
คุณภาพดี  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

69 โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิใน
สถานศึกษา  ท้ัง  ๖ 
แห่ง  

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

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

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  ใน
สถานศึกษา 

สํานักปลดั 

70 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 

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

การแข่งขัน
กีฬา ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 
๕ แห่ง 

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

เด็กมีการพัฒนา 
ทางด้านร่างกาย   
สังคม   อารมณ์   
สติปัญญา   และ
ให้เด็กมีสุขภาพ
แข็งแรง    
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

71 โครงการส่งเสริม
พัฒนาสุขภาพเด็ก
เล็ก ( เคลือบ
ฟลูออไรด์ )  

เพื่อใหเ้ด็กนักเรยีน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง  6 แห่ง มี
สุขภาพฟันดี  
 

การเคลือบ
ฟลูออไรโ 
ให้แก่เด็ก

นักเรียน  6  
แห่ง 

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

เด็กมสีุขภาพฟัน
ที่ดี เกิน ๗๐ % 
สุขภาพแข็งแรง    
สมบูรณ ์

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

72 โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา 

เพื่อให้บุคลากร
ทางด้านการศึกษา 
มีความรู้ เพื่อพัฒฯ
งานด้านการศึกษา
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
และ รองรับ
ประชาคมอาเซียน  

การจัดอบรม
บุคลากร

ทางการศึกษา 

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

บุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการ
อบรมและ มี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

73 โครงการปรับปรุง
ต่อเติมหอประชุม  
อบต. หลุ่งตะเคียน 

เพื่อขยายพื้นท่ี
หอประชุม อบต. 
และ สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน 

ต่อเติม
หอประชุม 
อบต.หลุ่ง
ตะเคียน ๑ 

ครั้ง 

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

การ
ปฏิบัติงาน

มากยิ่งข้ึน แ 
ครั้ง 

มีความสะดวก
แก่การบริการ
ประชาชนและ
สะดวกแก่การ
ปฏิบัติงานมาก
ยิ่งข้ึน  

กองช่าง 

74 โครงการก่อสร้างที่
ทําการ  อบต. หลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อจัดให้มีท่ีทําการ  
อบต. และ สะดวก
แก่การปฏิบัติงาน
และบริการ
ประชาชน 

ก่อสร้างที่ทํา
การ อบต.หลุ่ง

ตะเคียน 
๑ แห่ง ตาม
แบบท่ี อบต.

กําหนด 

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

แห่ง 

มีความสะดวก
และเพียงพอแก่
การบริการ
ประชาชน  

กองช่าง 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75   โครงการต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสายทอง หมู่ที่ 
๑๒     

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ต่อเติม ศพด.
บ้านสายทอง 

๑  แห่ง 

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

ทอง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

76 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน 

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

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณ  

ศพด. ให้น่าอยู่  
น่ามอง และ
เป็นแหล่ง

เรียนรู้  

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้า 
ศพด.ทั้ง ๖

แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง ๖ แห่ง มี
พื้นที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้  ส่งเสริมให้
เด็กเรยีนรู้อย่างมี
ความสุข ยิ่งข้ึน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

77 โครงการปรับปรุง
สนามเด็กเล่นพร้อม
เครื่องเล่นสนาม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทางด้าน
ร่างการ  สังคม และ 
อารมณ์ และ 
สติปัญญา  

 ก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น ศพด./
พร้อมเครื่อง
เล่นสนาม  
๖  ศูนย์ฯ 

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

เล่น / 
เครื่องเล่น

สนาม 

นักเรียนมเีครื่อง
เล่นสนามที่
เหมาะสมกับวัย
อย่างทั่วถึงและ
เพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

78 โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระมะค่า 
หมู่ที่ ๕  พร้อม
ติดตั้งโคมไฟฟูาและ
ติดตั้งสายดับ  

ก่อสร้างรั้ว รอบ 
ศพด. สระมค่า มี
ขอบเขตที่ชัดเจน
และปลอดภัยแกเ่ด็ก 

ก่อสร้างรั้ว
ศพด.สระ

มะค่า 
 

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

มีการก่อสร้าง
รั้ว/ระบบไฟฟูา 
ที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

79   โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 
๑๑    

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้าง ศพด.
บ้านโคกรักษ์ 

๑  แห่ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80   โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านตแกรง หมู่ที่ ๒     

เพื่อให้มีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ได้
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 

ก่อสร้าง ศพด.
บ้านตะแกรง 

๑  แห่ง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีมาตรฐาน
มากขึ้น 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

81   โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซม ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัด อบต.
หลุ่งตะเคียน  
   

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความปลอดภัย
และเอื้อต่อการพัฒนา
ของเด็ก 

ศพด.ในเขต
พื้นท่ีตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ๖ แห่ง 

หนองนกเขา  
ตะแกรง  
สระมะค่า 

หลุ่งตะเคียน 
โคกรักษ์ 
สายทอง 

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

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีความปลอดภัย
และน่าอยู่ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

82 โครงการจัดหาประตู
รั้วล้อเลื่อน พร้อม
ติดตั้ง 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านสระมะค่า  
ได้มีประตูรั้วแบบ
ล้อเลื่อน พร้อมติดต้ัง 

จัดหาประตูรั้ว
ล้อเลื่อน  พร้อม
ติดตั้ง จํานวน  
2  ประตู  

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

ติดตั้ง 

ศูนรนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สิน 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

83   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับจากสาม
แยก นานายหวน  
สุนทร ถึงสามแยก
โคกทําเล  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

200,000 
 

200,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

84   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับจากสาม
แยก นานายเฉลยีว 
พวงแก้ว ถึงฝายกั้น
น้ํา ท่าทางควาย  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

200,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- 300,000 
 

- - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

86  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน    

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

-  
 

300,000 - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



84 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - 
 

- 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- 500,000 
 

500,000 
 

- - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

89  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน   ม.1 ไป
บ้านพะไลพัฒนา  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- 500,000 
 

500,000 
 

- 500,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

90   ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อมลง
หินคลุก ภายใน
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

- - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนนดิน

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน



85 
 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

91 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก จากหน้า
โรงเรียนบ้าน
ตะแกรง ถึงปุา
สาธารณะไผ่นกเขา  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

300,000 
 

- 
 

- - - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

92 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง จาก
บ้านนางรัตน์ ถึง ปุา
สาธารณะไปรอบ
บ้านตะแกรง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

300,000 
 

- 
 

- - - ปรับปรุง 
ถนนดิน
ลูกรัง

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

93 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง จาก
บ้านนางรัตน์ ถึง ปุา
สาธารณะเช่ือมต่อ
แยกนานางแสง  
ทอง  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

300,000 - - ปรับปรุง 
ถนนดิน
ลูกรัง

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

300,000 
 

- 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



86 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

95  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ใน
หมู่บ้านตะแกรงหมู่
ที่ ๒   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- 400,000 
 

400,000 400,000 - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

96 ปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุก พร้อมท่อ
ระบายน้ํา นานาง
แสง  คําทอง ถึงปุา
สาธารณะ  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

300,000 - 
 

- - - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- - 
 

- 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน  

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



87 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

98 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกจากฝายตา
ปุุมถึงฝายตาเลยีง  
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

300,000 ปรับปรุง 
ถนนดิน

ลูกรังเสริม
หินคลุก

ยกระดับที่
ได้มาตรฐาน 

๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

100  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านไผ่นกเขา ถึง
บ้านโนนรัง   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

101  โครงการก่อสร้าง
ถนน  ดินลูกรังรอบ
หมู่บ้านสรศักดิ์  
หมู่ที่ ๔  ( บ้านสร
ศักดิ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



88 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

102  โครงการก่อสร้าง
ถนน  หินคลุกรอบ
หมู่บ้านสรศักดิ์  
หมู่ที่ ๔ 

 ( บ้านสรศักดิ์ )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

300,000 300,000 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
หินคลุก 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

104  โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้าน
สรศักดิ์  
(บ้านสรศักดิ์ ) 

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

400,000 - - - - ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



89 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

106 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกบ้านสระ
มะค่า 
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

400,000 
 

400,000 
 

- 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

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

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

108  โครงการก่อสร้าง
ถนน  ดินตามลํา
ห้วยไผ่  
  ( บ้านสระมะค่า )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

109 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก ซอยบ้าน
นางองอาจ  สุดตา  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



90 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- 300,000 - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

( บ้านสระมะค่า)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



91 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

114 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังเสรมิ
หินคลุก ลําห้วยไผ่  
( บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
เสรมิหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



92 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

117  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

118  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

119  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

120  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 



93 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

121  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

122  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

400,000 - - - - ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



94 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

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

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - - 400,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 



95 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

400,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

128 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบ้าน
ตาด่อนถึงบ้าน
หนองม่วงหวาน 
( บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

300,000 
 

300,000 
 

- 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

130 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากจากบ้าน
ตาด่อน ถึงปุา
สาธารณะ   
(บ้านตาด่อน )  
 

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

200,000 
 

- 
 

- 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 



96 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - 200,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

132 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากบ้านนาง
ข่อ  ไปโคกปุา
สาธารณะ 

(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

133 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกตามลําห้วย
แถลง 

(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



97 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

135  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านตาด่อน    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

136  โครงการต่อเติม
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านตาด่อน    
( บ้านตาด่อน )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - 300,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

137 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจาก
ถนนลาดยางถึง
บ้านตาด่อน  
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

138 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกซอยนานาย
อุไร  แกรงพิมาย  
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 - ก่อสร้าง ถนน
ดินลูกรังเสรมิ
หินคลุกที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



98 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



99 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

143 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับเสริมหิน
คลุกจากสวนนาง
ลัดดาวลัย์  แกม
โคกกรวด ไปเชื่อม
ถนนลาดยางบ้าน
โคกขาม 

(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

- 
 

300,000 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

144  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
สามแยกสระแดงไป
บ้านนายสง่า  พาด
กลาง 

( บ้านกระทุ่มแท่น)   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 



100 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

148 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
จากบ้านโคกซาด 
ไปบ้านโคกรักษ์  
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

500,000 
 

500,000 - 500,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



101 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

151 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
ถนนเส้นโนนรังไป
นานายถาวร  
นิลศิริ  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

- 
 

- - 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

- 
 

- - 300,000 - ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

153  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านโนนเพ็ด  
( บ้านโนนเพ็ด )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

400,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



102 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

157 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในบ้านโคก
รักษ์  (บ้านโคก
รักษ์ )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

158 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
บ้านโคกรักษ์ไป
บ้านกระทุ่มแท่น  
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 



103 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - - 400,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

160  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สายทอง ไปทาง
บ้านโนนไม้แดง 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

161 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจาก
บ้านสายทองไปทาง
บ้านตาด่อน   
(บ้านสายทอง )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

162 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ภายในหมู่บ้านสาย
ทอง   
(บ้านสายทอง )  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

 
 



104 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

163 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จากสาม
แยกนานายจรสั ถึง
เหวใหญ ่

 ( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

200,000 
 

- - - - ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

164 โครงการก่อสร้าง
ถนนดิน จากบ้าน
นายจรสั ถึงตาปูุ
เหวใหญ ่

 ( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

165 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรังตาม
ลําห้วยหินลาด 

( บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- 
 

- ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

166  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
สายทอง ไปบ้าน
กระทุ่มแท่น 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - 400,000 - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



105 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

167 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกตามลํา
ห้วยหินลาด  ( 
บ้านสายทอง)  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนนหินคลุก 
กว้าง  3  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด 
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  ดิน 
กว้าง  4  
เมตร  ยาวรวม 
2,000  เมตร   
จุด  

- 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

170  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนางดํา  คําผง  
นางบุดดี  ศรีสะใบ 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 



106 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

171  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ซอย
บ้านนายดํา  รัฐวัง  
จุดเดมิ ถึงสามแยก
หนองสาย 

( บ้านสายทอง )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

- - - - 300,000 ก่อสร้าง 
ถนน คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 
 
 



107 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

300,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  
เมตร  ยาวรวม 
3,000  เมตร   
จุด 
  

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

176  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.บ้าน
พะไลพัฒนา จาก
ถนนลาดยางไป
ถนนคอนกรีตรอบ
หมู่บ้าน 

(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

200,000 - - - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

 
 
 



108 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

178  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.จาก
บ้านพะไลพัฒนาถึง
แยกหนองโดน 

(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาภายใน
หมู่บ้านได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

180 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จาก
ประปาลํามาศ ถึง
บ้านหลุ่งตะเคียน 

 (บ้านพะไลพัฒนา) 
  

เพื่อให้ประชาชนใช้
สัญจรไปมาระหว่าง
และภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- 
 

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  5  เมตร  
ยาวรวม 3,000  
เมตร   จุด 
  

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

184 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกภายใน
บ้านตะเคยีนทอง 

( บ.ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  5  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร   
  

300,000 
 

300,000 300,000 
 

300,000 300,000 
 

ปรับปรุง 
ถนนหินคลุก
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

185 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จาก
ชลประทานโนนตูม
ไปถึงตะกรดุโคลน  
   ( บ้าน
ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร   
  

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

186 โครงการก่อสร้าง
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับ จากวัด
โคกปราสาทถึง
ตะกรดุโคลน  
   ( บ้าน
ตะเคียนทอง)  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

ถนน  ดินยกระดับ 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 2,000  
เมตร    

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 ปรับปรุง 
ถนนดินลูกรัง
ยกระดับทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

187  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านหนองนกเขา      
(บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

189 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกจากหลัง
โรงเรียนหนองนกเขา
ถึงโคกหนองเสม็ด    
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

191 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุก
ยกระดับ จากนานาย
สมพงษ์  ศรีภา ถึง
หนองขโมง  (บ้าน
หนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 

192 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกลําห้วย
แถลง ๒ ฝั่ง ถึงบ้าน
ตาด่อน   
 (บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่างและ
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ถนน  หินคลุก 
กว้าง  4  เมตร  
ยาวรวม 1,000  
เมตร   จุด 
  

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาในหมู่บา้น
ระหว่างหมู่บ้าน
ได้สะดวกข้ึน 

กองช่าง 
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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) 

193  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านหนองนกเขา  
พร้อมร่องระบายน้ํา     
( บ้านหนองนกเขา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- - 400,000 - - ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

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

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ถนน 
คสล. 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

195  โครงการก่อสร้าง
ลาน คสล.
เอนกประสงค์ บ้าน
ตาด่อน  
(บ้านตาด่อน ) 

เพื่อให้
ประชาชนใช้
เป็นลาน
เอนกประสงค์  

  ๑ แห่ง 
 ตามแบบท่ี 
อบต.กําหนด 
  

- - - - 300,000 ก่อสร้าง ลาน 
คสล. 

เอนกประสงค์ 

ประชาชน
สามารถใช้ลาน
เอนกประสงค์ได้ 
สะดวกยิ่งข้ึน 

กองช่าง 

196   โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมศาลา SML 
บ้านกระทุ่ม   

เพื่อใหศ้าลา 
SML ความ
ทนทาน 
ปลอดภัย 

ปรับปรุงซ่อม
ศาลา SML บ้าน

กระทุ่มแท่น  
1 แท่น 

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

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีความ
ปลอดภัยและนา่
อยู ่

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

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

197 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ภายในตําบล

หลุ่งตะเคียน 15 
หมู่บ้าน  

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

ถนน 

ถนนมีสภาพที่ดี
ขึ้นและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

198 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน 

เพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สํานักงานให้มี
สภาพปกติ  

ปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร

สํานักงาน 

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

สํานักงาน 

อาคารมสีภาพที่
ดีขึ้นและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

199 โครงการก่อสร้าง
ปูอมยาม
อเนกประสงค์ 
 ( แบบน๊อคดาว )  
บ้านพะไลพัฒนา 

ก่อสร้างปูอม
ยามเพื่อเป็น
สถานท่ีสําหรับผู้
อยู่เวรยาม
ประจําหมู่บ้าน 

ก่อสร้างปูอม
ยามจํานวน ๑ 

แห่ง 

   200,000  มีการก่อสร้าง
ปูอมยาม 

มีปูอมยามทีไ่ด้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

200 โครงการก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน  
บ้านพะไลพัฒนา 

ก่อสร้างซุ้ม
ประตูหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

จํานวน ๑ แห่ง 

    200,000 มีการก่อสร้าง
ซุ้มประตู
หมู่บ้าน 

มีซุ้มหมู่บา้นท่ีได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

201  โครงการก่อสร้าง
ถนน  คสล.ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา     
( บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้าน
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาภายใน
หมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งข้ึน 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

202  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านนาย
บุญส่ง ถึงบ้าน
นายณรินทร์  
พยุงกลาง   
 

200,000 
 

- - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

203  ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง /
พร้อมติดตั้งหม้อแปลง
บ้านหลุ่งตะเคียน  หมู่ที่ 
๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
จากจุดสาม
แยกปูอมยาม 
หมู่ที่ ๑ ถึง
บ้านนายเอี๋ยว  
ผลพิมาย   

0 0 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

204  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านหลุ่ง
ตะเคียนไปฝาย
โนนตูม   
 

- 
 

- - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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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) 

205  โครงการไฟฟูาแรงต่ํา/
พร้อมสายดับ  
บ้านหลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ ๑ 

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากบ้านหลุ่ง
ตะเคียนไปฝาย
โนนตูม   

- 
 

- - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

206 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา 

 บ้านตะแกรง  หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
จากนานางชไม
พร  อุ่นทรัพย์ 
ถึงนานายประ
จักร  บํารุงไร่   
 

- 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

207 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา พร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้ง
สายดินภายในหมู่บา้น 

 บ้านตะแกรง  หมู่ที่ ๒  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
ภายในบ้าน
ตะแกรง   
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

208 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านไผ่
นกเขา  หมู่ที่ 3   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

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

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

209  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างภายในหมู่บ้าน
ไผ่นกเขา  หมู่ที่  3  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคม
ไฟฟูาสาธารณะ
ภายในบ้านไผ่
นกเขา   

- 
 

- 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

210 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านสร
ศักดิ์  หมู่ที่  4  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา จากบ้าน
นายสํารอง  โก
รพิมาย ถึงบ้าน
นางศิรินภา  
สระภูม ิ
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

211 โครงการขยาย
เสาไฟฟูาแรงสูง 

บ้านสรศักดิ์  หมู่ท่ี  4  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยาย
เสาไฟฟูาแรงสูง 
พร้อมติดตั้งสาย
ดับ จากบ้านสร
ศักดิ์ ถึงบ้าน
กระทุ่มแท่น   

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

212 โครงการติดไฟสปอรต์
ไลท์สนามกีฬาหมู่บ้าน 

บ้านสระมะค่า  หมู่ที่ 5  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ติดไฟสปอร์ต
ไลท์ให้ทั่วถึง
สําหรับสนาม
กีฬาหมู่บ้าน    

- - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

213 โครงการขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา  ภายในบ้านสระ
มะค่า หมู่ที่  5   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเสาไฟฟูา
แรงต่ํา จาก 
ศพด. บ้านสระ
มะค่า ไปถึงลาํ
ห้วยแถลง  
 

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

214  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา  
พร้อมไฟฟูาแสงสว่าง 
พร้อมติดตั้งสายดับ
ภายในหมู่บ้านหนอง 

สาย หมู่ที่ ๖  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
พร้อมไฟฟูาแสง
สว่าง พร้อม
ติดตั้งสายดับ
ภายในหมู่บ้าน
หนองสาย หมู่ที่ 
๖  

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

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

215  ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ํา/
เสาไฟฟูา  พร้อมไฟฟูา
แสงสว่าง พร้อมตดิตั้ง
สายดับภายในหมู่บา้น 

ตาด่อน  หมู่ที่  7  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงต่ํา 
พร้อมไฟฟูาแสง
สว่าง พร้อม
ติดตั้งสาย 

1.ทางไปบ้าน
โนนฤษี 

2.ทางไปบ้าน
หนองม่วงหวาน 

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

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

216  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างพร้อมตดิตั้ง
สายดับ  ภายในหมู่บ้าน
ตาด่อน  หมู่ที่  7  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคมไฟฟูา
สาธารณะภายใน
บ้านตาด่อน หมู่ท่ี 7   

- 
 

- - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

217  ขยายเขตไฟฟูาแสง 

สว่างภายในหมู่บา้น
กระทุ่มแท่น   
หมู่ที่ ๘  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แสงสว่างภายใน
หมู่บ้านกระทุม่แท่น  
หมู่ที่ ๘   

200,000 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

218  โครงการขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง ติดตั้งหม้อ
แปลงและขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  ภายใน
หมู่บ้านกระทุม่แท่น  
หมู่ที่ 8  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง /ต่าํ/ 
ติดตั้งหม้อแปลง 
ภายในหมู่บ้าน
กระทุ่มแท่นไปบา้น
นายสมาน  เฉื่อย
กลาง   

- - 200,000 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

219 โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ําบ้าน 

กระทุ่มแท่น  หมู่ที่  8  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา  ทางไปนานาย
สุนทร   

- - 200,000 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

220  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาและไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านโคกซาด 
หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
และไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านโคก
ซาด  หมู่ที่ ๙ 

200,000 - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

221  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ําพร้อมตดิตั้ง 

สายดับ และเปลี่ยนหม้อ
แปลง ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา และไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บา้น
โคกซาด  หมู่ที่ ๙ 

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

222  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูา ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา 
 1.จุดหน้าวดัไปบ้าน
หนองหญ้าขาว 4 
ต้น 

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

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

223  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา พร้อมตดิตั้ง
สายดับ  ภายในหมู่บ้าน 

โคกซาด หมู่ที่ ๙  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา พร้อมตดิตั้งสาย
ดับ 
 จากบ้านนางสายชล  
เกิดมะเริง จํานวน 6 
ต้น   

- - - 200,000 - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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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) 

224 โครงการไฟฟูาแสงสว่าง
รอบหมู่บ้านโนนเพ็ด  
หมู่ที่ ๑๐  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
และไฟฟูาแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้านโนนเพด็  
หมู่ที่ ๑๐  

- 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

225  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา พร้อมโคม
ไฟฟูาแสงสว่าง ภายใน
หมู่บ้านโนนเพด็   
หมู่ที่10  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา พร้อมโม
ไฟฟูาแสงสว่าง 
ภายในบ้านโนน
เพ็ด  หมู่ที่ 10    

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

226 โครงการขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสายดับ
ทางเข้าวัดและในหมูบ่้าน
โคกรักษ์  หมู่ที่ ๑๑   

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสาย
ดับทางเข้าวัดและ
ในหมู่บ้านโคกรักษ์  
หมู่ที่ ๑๑   

200,000 200,000 - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

227 โครงการติดตั้งหม้อ 

แปลงและขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ํา  
บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒  

เพื่อใหม้ีไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
พร้อมแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน
สายทอง  หมู่ที่ 
๑๒ 

200,000 
 

- 200,000 - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

228  โครงการโคมไฟฟูา 

แสงสว่างพร้อมตดิตั้ง 

สายดับ  ภายในหมู่บ้าน
พะไลพัฒนา  หมู่ที่ 13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายโคมไฟฟูา
พร้อมติดตั้งสาย
ดับ ภายในบ้าน
พะไลพัฒนา  
จํานวน 5 จุด   

- 
 

- - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

229  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา ภายใน 

หมู่บ้านพะไลพัฬนา   
หมู่ที่  13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา  
หมู่ที่ 13    

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

230  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
สายดับ ภายใน 

หมู่บ้านพะไลพัฬนา   
หมู่ที่  13  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา  จากคลอง
มาบจาน ถึงระบบ
ประปา ภายใน
บ้านพะไลพัฒนา  
หมู่ที่ 13    

- - - - 200,000 ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

231  ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตร บ้าน
ตะเคียนทอง  หมู่ที่ ๑๔  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
และทั่วถึง 

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

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

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

232  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงสูง  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง   
หมู่ที่  14  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 
พร้อมติดตั้งหม้อ
แปลง    จากบ้าน
นายสายลม ถึง
อีสานเขียว    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

233  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง   
หมู่ที่  14  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา พร้อม
ติดตั้งหม้อแปลง    
จากสี่แยก
ถนนลาดยาง ถึง
ตําบลโบสถ์    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

234  ขยายเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรตามลําห้วย
แถลงบ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่ ๑๕   

เพื่อให้เขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร 
และทั่วถึง 

  ขยายเขตไฟฟูา
เพื่อการเกษตร
ตามลาํห้วยแถลง
บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่ ๑๕   

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

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาเพื่อ
การเกษตรอย่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

235  โครงการขยายเขตไฟ 

ฟูาแรงต่ํา  พร้อมติดตั้ง
หม้อแปลงไฟฟูา 

ภายในหมู่บ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ 15  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

  ขยายเขตไฟฟูา
แรงต่ํา จากบ้าน
นางศิรินญาร์ พาน
ไธสง ถึงนานาย
สมุทร และ รอบ
บริเวณหมู่บ้าน    

- - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

236  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแสงสว่างพร้อม
ติดตั้งสายดับภายใน
หมู่บ้านหนองนกเขา  
 หมู่ที่ ๑๕  

เพื่อให้เขตไฟฟูา
และแสงสว่าง
ทั่วถึงในหมู่บ้าน 

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

400,000 
 

- - - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

237 โครงการจดัซื้อที่ดิน 

บ้านตะเคยีนทอง 
จัดซื้อท่ีดินเพือ
ก่อสร้างที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน 

จัดซื้อท่ีดินเพื่อ
ก่อสร้างที่ทําการ
กองทุนหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง 

- - - - 400,000 ที่ดิน มีที่สําหรบั
ก่อสร้างกองทุน
ชุมชน 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

238  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงสูงตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
บ้านหลุ่งตะเคียน  
หมู่ที่  1  

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง/ต่ํา 
ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาภายในบ้าน
หลุ่งตะเคียน   
หมู่ที่ 1  

200,000 - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

239  โครงการขยายเขต 

ไฟฟูาแรงต่ําตดิตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูา  
บ้านตะแกรง  
หมู่ที่  2 

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ขยายเขตไฟฟูาแรง
ต่ํา ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาภายในบ้าน
ตะแกรง   
หมู่ที่ 2  

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

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

240  โครงการตดิตั้งหม้อ 

แปลงไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
บ้านหนองนกเขา  
หมู่ที่  15  

เพื่อติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟูาและ
ขยายเขต
ไฟฟูาแรงสูง 

ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟูาและขยาย 

เขตไฟฟูาแรงต่าํ   
ภายในบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่  15  

200,000 - 200,000 - - ไฟฟูาส่อง
สว่างได้

มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

มีเขตไฟฟูาและ
แสงสว่างบริการ
อย่างทั่วถึงใน
หมู่บ้าน 

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

6.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

241 โครงการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยเหตุ
จําเป็นเร่งด่วน
ขององค์การ
บริหารส่วน
ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั
ให้แก่ประชาชนใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

ประชาชนใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน  

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

การปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัยใน
ตําบล 
หลุ่งตะเคียนมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

242 โครงการ
ฝึกอบรมปูองกัน
และระงับ
อัคคีภัย 

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

ผู้นําชุมชนและ 
อปพร. ๒๐๐ 
คน 

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

ประชาชนรู้
วิธีการปูองกัน
อัคคีภัยมาก
ยิ่งข้ึน  

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

243 โครงการฝึกอบรม
และทบทวน
อาสาสมัคร  อปพร.     
 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีทักษะใน
การปูองกันชีวิต 
และทรัพยส์ินภายใน
ชุมชน 

 อปพร.  
จํานวน 170  

คน 

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

อบต.หลุ่ง
ตะเคียนมี
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยฝุาย
พลเรือนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลดั 

244 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์  เทศกาล
ปีใหม่ 

เพื่อให้การใช้รถใช้
ถนนมีความ
ปลอดภัยในช่วง
เทศกาล 

เพื่ออํานวย
ความสะดวกฯ  

จํานวน 2  
ครั้ง 

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

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 

245 โครงการปรับปรุง
ศูนย์อํานวยการ  
อปพร.ประจําอบต.
หลุ่งตะเคียน 

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

ปรับปรุงศูนย์
อํานวยการ 
อปพร. ให้

พร้อมใช้งาน
และเกดิความ
ปลอดภัยใน

การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน 

จํานวน ๑ แห่ง 

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

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาลมี
ความปลอดภัย
ยิ่งข้ึน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

246 โครงการฝึกอบรม
และประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกัน
สาธารณภัย  
 
 

เพื่อฝึกอบรมและ
ประชาสมัพันธ์
เกี่ยวกับการปูองกัน
สาธารณภัย ให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 
 

ตลอดป/ีอบรม
ประชาชน

ทั่วไป/
บุคลากร อบต. 

๑๐,๐๐๐ 
 

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

การเกิดสาธารณ
ภัยลดลงและ
ประชาชนไดร้ับ
ความช่วยเหลือ 

สํานักปลดั 

247 โครงการรณรงค์
การสวมหมวก
นิรภัย ** 
 

เพื่อรณรงค์การสวม
หมวกนิรภัย 

ตลอดป/ีอบรม
ประชาชน/

บุคลากร อบต. 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

20,000 การเกิด
อุบัติเหตุเป็น 
๐ 

ประชาชนขับขี่
รถโดยสวม
หมวกนิรภัย 

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

7.1  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

248 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์หน้าท่ีทํา
การ  อบต.หล่ง
ตะเคียน 

เพื่อปรับปรุงสถานท่ี
ราชการให้เหมาะสม 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หน้าท่ีทํา
การ อบต.หลุ่ง

ตะเคียน 
 

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

ทัศน์ 

มีสภาพพื้นที่ท่ี
เหมาะสมเป็น
สถานท่ีราชการ  

กองช่าง 

249 โครงการกั้นแนว
เขตปุาสาธารณะใน
เขตพื้นท่ีตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีแนวก้ันปุา
และเพิ่มพื้นท่ีปุา
สาธารณะอนุรักษ์
สมุนไพรไทย 

ขุดแนวกั้นปุา
สาธารณะใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

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

มีแนวก้ันปุาและ
เพิ่มพื้นท่ีปุา
สาธารณะและมี
สมุนไพรไทยอยู่
คู่ปุาชุมชน 

สํานักปลดั 

250 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ
เพิ่มพื้นท่ีสี
เขียวตามที่
สาธารณะ 

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

สํานักปลดั 

251 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
สรศักดิ์ หมู่ที่ ๔  
(บ้านสรศักดิ์ )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

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

มีสถานท่ี
เอื้อเฟ้ือต่อการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวระดับ
ตําบล เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

252 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
น้ําสระวดับ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่ 5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

- - - 400,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

253 โครงการปลูกปุา
ขยายเขตพื้นท่ีสี
เขียววัดบ้านสระ
มะค่า 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเพิ่ม
พื้นที่สีเขียววัด
บ้านสระมะค่า 

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

สํานักปลดั 

254 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ
บ้านสระมะค่า 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
บ้านสระมะค่า 

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

สํานักปลดั 

255 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์วัดบ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 6  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

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

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

256 โครงการกําจดั
วัชพืชในแหล่งน้ํา
บ้านกระทุ่มแท่น   
(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

กําจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ํา ๑ 

แห่ง 

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

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

257 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์รอบหนอง
อ้อและลําห้วยแถลง  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้ภูมิทัศน์ที่เอื้อ
ต่อการส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว เป็นแหล่ง
เรียนรู้  

ปรับรุงภูมิ
ทัศนท์ ๑ แห่ง 

- - - 300,000 - ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ ๑ แห่ง 

มีสถานท่ีเอื้อเฟ้ือ
ต่อการส่งเสรมิ
การท่องเที่ยว
ระดับตําบล เป็น
แหล่งเรียนรู้  

กองช่าง 

258 โครงการปลูกปุา
เฉลิมพระเกียรตฯิ
สระเหวใหญ ่
(บ้านสายทอง) 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีปุา ปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติเพิ่ม

พื้นที่สีเขียว
บ้านสายทอง 

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

สํานักปลดั 

259 โครงกรจดัซื้อเครื่อง
สูบน้ําขนาด  15  
แรง ชนิดล้อเลื่อน 
(บ้านตะเคียนทอง) 

เพื่อจัดหาเครื่องสูบ
น้ําปไว้ประจํา
หมู่บ้าน 

จัดหาเครื่อง
สูบน้ํา จํานวน 

4 เครื่อง 

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

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

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

400,000 
อบต. 

- - - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

261 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
หลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจาก
ฝายโนนตูม รอบ
หมู่บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 

- - - - 300,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

262 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
หลุ่งตะเคียน  
( รูปตัว V ) 

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

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

- - 300,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

263 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ํา 
คสล. ภายในบ้าน
ตะแกรง  บริเวณ
ข้างถนนลาดยาง  

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

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

- - - 400,000 - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อยละ 
๘๐  

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

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

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

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

265 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา  
คสล. บ้านไผ่
นกเขา  

เพื่อให้มีท่อส่ง
น้ําประปา ใน
ชุมชน 

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

- - 200,000 - - สามารถระบาย
น้ําได้กว่าร้อย
ละ ๘๐  

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 

266 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงและ
บริหารจดัการน้ํา
เสียภายในบ้านไผ่
นกเขา-หนอง
นกเขา 

เพื่อให้มีการ
ปรับปรุงระบบ
บริหารจดัการ
น้ําเสีย 

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

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

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน 

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

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

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อ
ความรําคาญ 
 

กองช่าง 

268 โครงการก่อสร้าง
ท่อระบายน้ํา คสล. 
ภายในหมู่บ้าน
กระทุ่มแท่น 
(บ้านกระทุ่มแท่น )  

เพื่อให้มีท่อ
ระบายน้ํา ใน
ชุมชน 

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

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

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

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

เพื่อให้มีทาง
ระบายน้ํา ใน
ชุมชน 

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

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

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

270 โครงการปรับปรุง
แก้ไข ร่องระบาย
น้ําภายในบ้านโนน
เพ็ด  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อให้มีร่อง
ระบายน้ําชุมชน 

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

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

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

271 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

272 โครงการวางท่อ
เพื่อการเกษตรบ้าน
สายทอง 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรจาก
สระเหวใหญ่ ถึง
ชลประทานบ้าน
สายทอง  

- - - - 400,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

273 โครงการก่อสร้าง
ร่องระบายน้ําคสล.
ภายในหมู่บ้าน
ตะเคียนทอง(บ้าน
ตะเคียนทอง )  

เพื่อให้มีรอง
ระบายน้ําเสีย  
ในชุมชน 

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

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

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกไม่
อุดตัน  

กองช่าง 

274 โครงการติดตั้ง
ระบบบําบดัน้ําเสีย
บริเวณ สระ ศพด.
บ้านตะเคยีนทอง  
(บ้านพะไลพัฒนา )  

เพื่อจัดการระบบ
น้ําเสีย   ใน
ชุมชน 

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

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

สามารถบําบัด
น้ําเสียได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรใน
พื้นที่ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

200,000 
 

200,000 
 

 200,000 
 

200,000 วางท่อน้ํา
สามารถใช้งานได ้

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

276 โครงการขุดลอกกั้น
ทางสาธารณะ
ประโยชน์บ้านหลุ่ง
ตะเคียน  

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

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- - 300,000 
 

- - ขุดลอกกั้นท่ี
สาธารณะ
ประโยชน ์

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

กองช่าง 

277 โครงการขุดลอกลํา
หลุ่งตะเคียน    
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000  ขุดลอกลําหลุ่ง
ตะเคียน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

278 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000  ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

279 โครงการขุดลอก
สระประปาบา้น
ตะแกรง 
(บ้านตะแกรง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- ขุดลอกสระ
ประปา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

280 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง 
(บ้านตะแกรง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 300,000 
 

ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

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

กองช่าง 

282 โครงการขุดกั้นสระ
หนองตะเคียน 
(บ้านไผ่นกเขา) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- - 300,000 
 

- - ขุดลอกคลอง เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

283 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง 
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

จากห้วยสามง่าม
ถึงฝายตาปุุม1 

แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- 
 

ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

284 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(คลองอินอุก) 
(บ้านไผ่นกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

จากจากสระวัดถึง
ห้วยสามง่าม 1 

แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- 
 

ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

๑ แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระน้ํา
หนองหลุ่งแดง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

286 โครงการขุดลอก
สระหนองปุาช้า 
บ้านสระมะค่า  
หมู่ที่  5  
(บ้านสระมะค่า )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกสระ
หนองปุาช้า 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- ขุดลอกสระ
หนองเหวโสก
ขี้หนู ( ไร่พระ )  

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

288 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยนานายสาคร  
บ้านหนองสาย  
หมู่ที่ ๖ 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

- ปิดกั้นลําห้วย 
ฝาย 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

289 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หนู บ้าน
หนองสาย หมู่ที่ ๖  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 - ขุดลอกลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

290 โครงการขุดลอก
สระฝายใหม่  บ้าน
หนองสาย  
หมู่ที่ ๖  
(บ้านหนองสาย )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

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

กองช่าง 

291 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยขี้หนู บ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 
๖ 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- ปิดกั้นลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

292 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว
จากประปาถึง
ทํานบใหม่บ้านโนน
ทอง 
(บ้านตาด่อน )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- - - 300,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

293 โครงการทําแนว
กั้นเขตที่ดิน
สาธารณะบ่อ
กรวด 
(บ้านกระทุ่ม
แท่น) 

มีแนวเขตที่
ชัดเจน 

1 ครั้ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

  

300,000 
 

300,000 
 

- - - แนวเขต บ่อกรวดมีแนวเขตที่
ชัดเจน  

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระ
ขาว 

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

- - - ขุดลอกสระ เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

296 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
(บ้านกระทุ่ม
แท่น )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

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

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

297 โครงการขุดลอก
บ่อกรวด (บ้าน
กระทุ่มแท่น )  

เพื่อกักเก็บน้าํไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตรปศุ
สัตว์ 

1  แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

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

เกษตรกรมีนําเพียงพอแก่
การอุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 



143 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

298 โครงการขุดลอก
สระหนองน้ํากิน
บ้านโคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกสระ เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

299 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยทะยูง บ้าน
โคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

ขุดลอกลําห้วย
ทะยูง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

300 โครงการขุดสระ
แดง บ้านโคกซาด 
(บ้านโคกซาด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

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

กองช่าง 

301 โครงการขุดลอก
หนองอ้อ บ้านโนน
เพ็ด 
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

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

กองช่าง 

302 โครงการขุดลอก
คลองประดูเ่อน 
เนื้อท่ีประมาณ 
๑๕ ไร่  
(บ้านโนนเพ็ด )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

- 
 

300,000 - - ขุดลอกคลอง
ประดูเ่อน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



144 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

303 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์จุด
คอหนองแสง  ( 
บ้านโนนเพ็ด ) 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 x 
2 ม. แบบ 2 ช่อง 
พร้อมผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 
 
 

- 
 

- 
 

300,000 
 

- - ก่อสร้างบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- 
 

300,000 
 

300,000 - - ขุดลอกลําห้วย
แถลง 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

305 โครงการวางท่อส่ง
ส่งน้ําเพื่อ
การเกษตรบ้าน
โนนเพ็ด 
(บ้านโนนเพ็ด ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร  บ้าน
โนนเพ็ด 

- 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

306 โครงการขุดลอก
ห้วยขามปูอม   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 
 
 



145 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

307 โครงการขุดลอก
ปุาโคกทําเล   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

308 โครงการขุดลอก
สระโรงเรียน   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 400,000 ขุดลอกคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

309 โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว
บ้านโคกรักษ์ – สร
ศักดิ์   
(บ้านโคกรักษ์ )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

310 โครงการปดิกั้น
คลองอีสานเขียว ( 
บ้านโคกรักษ์ ) 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน ๒ แห่ง 
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

- ปิดกั้นคลอง
อีสานเขียว 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

311 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหินลาดจากนา
นายเสรี ถึงฝาย
ชลประทานบ้านสร
ศักดิ์     
(บ้านสายทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

 
 



146 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

312 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หนูจากนา
นางทองม้วน ถึง
เขตบ้านสรศักดิ์    
(บ้านสายทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

2 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.
กําหนด) 

 

- - - - 500,000 ขุดลอกลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

314 โครงการปดิกั้นลํา
ห้วยขี้หนู นานาย
ซ้อน  ปิตถานัง  
( บ้านสายทอง )     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

แบบบ่อเหลี่ยมมี
ผนังน้ําล้น 

จํานวน 1 แห่ง 
 

- - - - 300,000 ปิดกั้นลําห้วย
ขี้หน ู

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

315 โครงการขุดลอก
คลองมาบจาน เนื่อ
ที่ประมาณ ๕ ไร ่
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

- 
 

300,000 
 

- - ขุดลอกคลอง
มาบจาน 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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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) 

316 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง จากฝาย
น้ําล้นถึงลํามาศ 
พร้อมฝายกั้นน้ํา   
(บ้านพะไลพัฒนา )   

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

- - - - ขุดลอกลําห้วย
แถลง / ฝาย
กั้นนน้ํา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

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

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

- 
 

- 300,000 
 

- - ขุดลอกลําห้วย
แถลง / ฝาย
กั้นนน้ํา 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

318 โครงการสูบน้ําเพื่อ
การเกษตรด้วย
พลังงานไฟฟูาบ้าน
โพะไลพัฒนา 
(บ้านพะไลพัฒนา )  

เพื่อให้มีน้ําเพื่อ
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ 

เกษตรกรบา้น
พะไลพัฒนา   

๓00,000 
 

- 
 

๓00,000 
 

- 
 

- มีการสูบน้าํเพื่อ
กักเก็บไว้เพื่อ
การเกษตร 

เกษตรกรมีน้ํา
เพียงพอต่อการ
ทําการเกษตร
และเพียงพอ
ตลอดป ี

สํานักปลดั 

319 โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ลํามาศให้
เป็นสถานท่ี
ท่องเที่ยว 
(บ้านพะไลพัฒนา) 

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ลํามาศ 

1 แห่งตามแบบ 
อบต.กําหนด 

- - - - 300,000 มีการกรับปรุง
ภูมิทัศน์  1 แห่ง  

มีสถานท่ี
ท่องเที่ยว
เกิดขึ้น 

สํานักปลดั 

320 โครงการขุดลอก
สระหนองปราสาท     
(บ้านตะเคียนทอง)  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ อบต.

กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกสระ
หนองปราสาท 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

321 โครงการขุดลอกลําห้วย
ตะเข้เผือก     
(บ้านตะเคียนทอง )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตรปศุสตัว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยตะเข้
เผือก 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

322 โครงการขุดลอกหนอง
ตลาด     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
ตลาด 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

323 โครงการขุดลอกหนอง
เสมด็     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
เสมด็ 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

324 โครงการก่อสร้างฝายน้ํา
ล้นหนองตลาด  
(บ้านหนองนกเขา   )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตรปศุสตัว ์

1 แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

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

กองช่าง 

325 โครงการขุดลอกลําห้วย
แถลง พร้อมฝายกลั้นน้ํา     
(บ้านหนองนกเขา )  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้
ใช้  อุปโภค -
บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุ
สัตว ์

4  จุด 
(ตามแบบ 

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

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ขุดลอกลํา
ห้วยหนอง
เสมด็ 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

326 โครงการวางท่อระบาย
น้ําเพื่อระบายลงห้วย
สามง่ามบ้านไผนกเขา 

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน   

วางท่อระบาย
น้ําเสียลงห้วย

สามง่าม 
 
 

- - 400,000 - - วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อระบายน้ําเสีย
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

327 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ําภายใน บ้าน
พะไลพัฒนา  

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ระบายน้ําเสียใน
ชุมชน   

วางท่อระบาย
น้ําเสียลงห้วย

สามง่าม 
 
 

- 300,000 - - - วางท่อน้ํา
สามารถใช้
งานได ้

มีท่อระบายน้ําเสีย
เพียงพอและ
เหมาะสมกับความ
ต้องการ 

กองช่าง 

328 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรบ้าน
พะไลพัฒนา 
(บ้านพะไลพัฒนา ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อ
การเกษตร  
บ้านพะไล
พัฒนา 

- 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  
ปศุสัตว ์
 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

329 โครงการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ํา คสล.
ภายในหมู่บ้านหนอง
นกเขา( บ้านหนอง
นกเขา )  

เพื่อให้มีรอง
ระบายน้ําเสีย  ใน
ชุมชน 

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

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

สามารถระบายน้ําได้
สะดวกไม่อุดตัน  

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

330 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  
กลุ่มบ้าน
ตะแกรง กลุ่ม
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 

- 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  ปศุ
สัตว ์
 

กองช่าง 

331 โครงการวางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตรบ้าน
ตะเคียนทอง 
(บ้านตะเคียนทอง ) 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร  
บ้าน
ตะเคียนทอง 

- 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การทํา
การเกษตรและ  ปศุ
สัตว ์
 

กองช่าง 

332 โครงการวางท่อจ่าย
น้ําประปา  
(บ้านหลุ่งตะเคียน)  

เพื่อจ่ายน้ําในการ
อุปโภคได้    

วางท่อจ่าย
น้ําประปาบ้าน
หลุ่งตะเคียน  
1 จุด 
1. บ้านนาย
บุญส่ง  คง
สัตย์ ถึงนา
นายทองสุข  
บุญมาก 

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

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค 
 

กองช่าง 

333 โครงการจดัซื้อ
น้ําประปาน้ําดิบเพื่อ
ผลิตน้าํประปาน้ําสุก 

เพื่อเพิม่ปริมาณน้ํา
จําหนา่ยใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการ
ของผู้ใช้น้ํา 

จัดซื้อ
น้ําประปาน้ํา
สุก จํานวน 
12 ครั้ง 

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

ประชาชนมีน้ํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค 
 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

334 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําบล๊อก
คอนเวิร์สระหว่าง
ลําลุงกับคลองหัวลิง 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

300,000 
 

300,000 - - - ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

335 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิร์ปาก
คลองหัวลิง 
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

- 
 

- - - 500,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

336 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น บ้านหลุ่ง
ตะเคียน    
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  

 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

-  ก่อสร้างฝาย เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

337 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําบล๊อก
คอนเวิร์สลําหลุ่ง
ตะเคียน เขตตดิต่อ
บ้านหลุ่งตะเคียน
กับบ้าน
ตะเคียนทอง      

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

- - - - 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

338 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้นใต้สาม
ง่ามลําห้วยแถลง 
คลองอีสานเขียว 
นานายลิ อึ่งสูงเนิน     
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  
 
 

400,000 
 

400,000 
 

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

กองช่าง 

339 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ฝาย
ตาปุุม ทําน้ําล้นตรง
ปากท่อ  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  ทํา
การเกษตร  ปศุสัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 

400,000 
 

400,000 
 

400,000 
 

- - ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

340 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  ตรงนา
นายประจักษ์ บํารุง
ไร่      
    (บ้านไผ่นกเขา ) 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ขนาดกว้า 20 
เมตร 

จํานวน ๒ แห่ง  
- นานางทรัพย์ 
เจ๊กเหล็ก 
- นานาย
เฉลียง  พวง
แก้ว  

 

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

กองช่าง 

341 โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น  คลอง
อีสานเขียวห้วยหิน
ลาด ( บ้านสรศักดิ์ )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
 

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

กองช่าง 

342 โครงการก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ําลําห้วย
ตาด่อน  
 ( บ้านตาด่อน )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
2 จุด 

1.นานายสนั่น  
สุ่มจันทร ์

2.นานายไสว  
ผ่องพันธุ์ 

 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

343 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําลําห้วย
แถลง   
 ( บ้านตาด่อน )       
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1  แห่ง 
(ตามแบบ 

อบต.กําหนด) 
2 จุด 

1.นานางหน ู
2. นานาย

สุนทร 
 

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

กองช่าง 

344 โครงการปรับปรุง
ฝายลาํห้วยทะยูง 
บ้านโคกซาด     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

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

200,000 
 

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

กองช่าง 

345 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ห้วย
ขามปูอม  
(บ้านโคกรักษ์)  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ท่อเหลี่ยม 1.5 
x 2 ม. แบบ 2 

ช่อง พร้อม
ผนังน้ําล้น  

๑ แห่ง 
นานางพรม  
เสนนอก  

- 
 

- 
 

- 
 

- 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

346 โครงการก่อสร้าง
ฝายกั้นน้ําคลอง
มาบจานตดิลํามาศ 
(บ้านพะไลพัฒนา)     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

1 แหง(ตาม
แบบ อบต.
กําหนด) 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

347 โครงการก่อสร้าง
บล๊อกคอนเวิรส์ 
(บ้านตะเคียนทอง)  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

4 จุด ตาม
แบบ  อบต.

กําหนด   

- 
 

- 
 

500,000 
 

- 400,000 ก่อสร้างฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

348 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบ
ประปาภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อให้ระบบประปา
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมให้มสีภาพ
ที่ดีพร้อมใช้งานได้
ตามปกต ิ

ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ระบบประปา
ภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน 
ทุกระบบ 

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

ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างมีคุณาพ
และเพียงพอต่อ
การอุปโภค 

กองช่าง 

349 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อจ่ายน้ํา
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีท่อจ่าย
น้ําประปาท่ีได้
คุณภาพ และมี
สภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตามปกต ิ

ปรับปรุง
ซ่อมแซมท่อ
จ่ายน้ําภายใน
ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน ทุก
ระบบ 

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

ประชาชนได้ใช้
น้ําอย่างมีคุณาพ
และเพียงพอต่อ
การอุปโภค 

กองช่าง 

350 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมบล๊อก
คอนเวิร์สภายใน
ตําบล  
 
     

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ปรับปรุง
ซ่อมแซม

บล็อกคอนเวิร์
สภายในตาํบล 

- 
 

- 
 

300,000 
 

300,000 300,000 ปรับปรุงฝาย
กั้นนํ้าบล๊อก
คอนเวิร์ส 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 
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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) 

351 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย คสล.
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 
     

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

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย 
คสล.ภายใน

ตําบล 

- 
 

- 
 

300,000 
 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

352 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมฝายเหว
ใหญ่ 
     

ปรับปรุงซ่อมแซม
ฝายเหวใหญ่เพื่อกัก
เก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์

ปรับปรุง
ซ่อมแซมฝาย 

เหวใหญ ่

- 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 300,000 มีการ ปรัป
ปรุงซ่อมแซม
ฝายเหวใหญ่   

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

กองช่าง 

353 โครงการขุดเหมือง 
เข้า – ออกลําห้วย
หินลาด บ้านสร
ศักดิ์ – บ้านสาย
ทอง 

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

ขุดเหมืองลํา
ห้วยหินลาด 

- 
 

500,000 
 

500,000 
 

- - มีการ ขุด
เหมืองลํา
ห้วยหินลาด   

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – 
บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสตัว ์

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

354 โครงการวางท่อเพื่อ
การเกษตรภายใน
ตําบลหลุ่งตะเคียน 

เพื่อส่งนํ้าให้
เกษตรกรได้ใช้ใน
ด้านเกษตร   

วางท่อส่งน้ํา
เพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
ทําการเกษตร
และ  ปศุสตัว ์
 

กองช่าง 

355 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน 

ส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

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

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

356 โครงการวางท่อ
จ่ายน้ําประปา
ระหว่างบ้านสาย
ทอง – บ้านหนอง
สาย  

เพื่อจ่ายน้ําระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อจ่ายน้ํา
เพื่อการผลิต

ประปา
เชื่อมต่อกัน ใน

พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

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

มีท่อจ่ายน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

357 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่างบ้าน
สรศักดิ์ – บ้านสาย
ทอง  

เพื่อส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

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

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

358 โครงการวางท่อ
จ่ายน้ําประปา
ระหว่างบ้านหนอง
นกเขา – บ้าน
หนองสาย  

เพื่อจ่ายน้ําระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อจ่ายน้ํา
เพื่อการผลิต

ประปา
เชื่อมต่อกัน ใน

พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 

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

มีท่อจ่ายน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 

359 โครงการวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่างบ้าน
พะไลพัฒนา – 
บ้านตะแกรง  

เพื่อส่งน้ําเพื่อระบบ
ประปาภายในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน   

วางท่อส่งน้ํา
ดิบเพื่อการ
ผลิตประปา

เชื่อมต่อกัน ใน
พื้นที่ตําบล
หลุ่งตะเคียน 

 
 
 
 

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

มีท่อส่งน้ําดิบ
เพื่อผลิต
น้ําประปาได้
เพียงพอและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

360 โครงการย้ายถัง
สูงบ้านกระทุ่ม
แท่นไปบ้านสระ
มะค่า  

เพ่ือย้ายถังสูงไป
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงบ้าน
กระทุ่มแท่น
ไปบ้านสระ
มะค่า  1  
ครั้ง  

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

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

361 โครงการย้ายถัง
สูงและวางท่อส่ง
น้ําดิบระหว่าง
บ้านสระมะค่า-
บ้านตาด่อน  

เพ่ือให้มีถังสูง
และมีการวางท่อ
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงและวาง
ท่อส่งน้ําดิบ
ระหว่างบ้าน
สระมะค่า-
บ้านตาด่อน  
1  ครั้ง  

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

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

362 โครงการก่อสร้าง
ถังตกตะกอน  

เพ่ือให้มีบ่อ
ตกตะกอน ใช้ใน
การผลิต
น้ําประปา 

มีการ
ก่อสร้างบ่อ
ตกตะกอน
บ้านสระ
มะค่า และ
บ้านสายทอง 

 400,000 400,000 400,000  บ่อ
ตกตะกอน 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 
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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) 

363 โครงการย้ายถัง
สูงบ้านกระทุ่ม
แท่นไปประปา
ลํามาศ  

เพ่ือย้ายถังสูงไป
เพ่ือให้มีน้ํากินน้ํา
ใช้อย่างเพียวพอ 

มีการย้ายถัง
สูงบ้าน
กระทุ่มแท่น
ไปประปาลํา
มาศ  1  
ครั้ง  

 200,000 200,000 - - มีการย้าย
ถังสูง 

ประชาชนได้
ใช้น้ําอุปโภค
อย่างเพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

กองช่าง 

364 โครงการจดัหา
เครื่องคัดเเมลด็
พันธุ์พืช 

(บ้านไผ่นกเขา) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องคัดเมลด็พันธ์
ไว้เป็นกองกลาง
ประจําหมู่บ้าน    

จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ  
1  ครั้ง 

- - - - 200,000 จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

365 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านสระ
มะค่า) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

366 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านตา
ด่อน) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ฝึกอบรม 

๑ ครั้ง 

50,000 
 

50,000 
 

- 50,000 
 

50,000 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

367 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ (บ้าน
โคกซาด) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความรู้การทอ
เสื่อกก 

(บ้านโคกซาด)    

ฝึกอบรม 

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

ฝึกอบรม 
ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

368 โครงการส่งเสริม
เมลด็พันธ์ข้าวพันธุ์
ดี(บ้านโนนเพ็ด) 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับมีเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวที่ดี  
 

จัดหาเมล็ด
พันธุ์ข้าว 

1  ครั้ง 

- - - - 200,000 ฝึกอบรม/
เมลด็พันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 
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 โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

369 โครงการจดัหา
เครื่องคัดเเมลด็
พันธุ์พืช 

(บ้านโนนเพ็ด) 

เพื่อให้ประชาชนมี
เครื่องคัดเมลด็พันธ์
ไว้เป็นกองกลาง
ประจําหมู่บ้าน    

จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ  
1  ครั้ง 

- - - - 200,000 จัดหาเครื่อง
คัดเมล็ดพันธ์ุ 

ประชาชนไดร้ับ
ความรู้ มี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

370 โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านพะ
ลําพัฒนา) 

เพื่อดําเนินโครงการ
ตามพระราชดําริยึด
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ครั้ง 50,000 
 

50,000 
 

- - 
 

- 
 

มีการการ
ดําเนิน

โครงการ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง 

สํานักงาน
ปลัด 

371 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการเลี้ยง
โคขุนบ้านพะไล
พัฒนา 

เพื่อให้ประชาน
ได้รับความรู้และ
จัดหาโคแม่พันธ์ ใน
การเลีย้งโคขุน 

ฝึกอบรม/
จัดหาแม่พันธ์ 
โค จํานวน ๑ 
ครั้ง 
(บ้านพะไล
พัฒนา ) 

- - - 200,000 
 

- มีการ
ฝึกอบรม/
จัดหาแม่
พันธุ์โค  
กระบือ 

ประชาชนมี
ค่าใช้จ่ายลดลง
ใช้เวลาว่างให
เกิดประโยชน์ 

สํานักงาน
ปลัด 

372 โครงการรังวัด ออก 
นสล. ท่ีสาธารณะ
ประโยชน์บ้านโคก
รักษ์  หมู่ที่  11 

เพื่อให้มีเอกสาร
หลักฐานที่ นสล.  

มีการออก
รังวัด  นสล. 
ในพื้นที่บ้าน
โคกรักษ์  หมู่

ที่  11  

  100,000 - - มีการออก
รังวัด นสล. 

มีการแบ่งขอบ
เจตที่ท่ีชัดเจน
และไม่มีการบุก
รุกที่สาธารณะ  

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
9.1  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

373 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
โรคระบาด   
โรคตดิต่อ 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อใน
ตําบล 

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

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคตดิต่อ 

สํานักปลดั 

374 โครงการให้ความรู้
แม่และเด็ก 

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใน
การปฏิบัตตินในการ
เป็นแม่ และการ
ดูแลเด็ก 

แม่และเด็ก
อายุตั้งแต่แรก
เกิดถึง ๘ ขวบ  
จํานวน  ๒๐๐ 

คน 

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

เด็ก 

แม่และเด็ก
กลุ่มเปูาหมายมี
ความรู้ในการ
ปฏิบัติตน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
๘๐ 

สํานักปลดั 

375 โครงการรณรงค์
ควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อปูองกันและ
แก้ไขโรคติดต่อใน
ตําบล 

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

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
โรคพิษสุนัขบ้า  

สํานักปลดั 

376 เพิ่มศักยภาพใน
ผู้ปุวย 
โรคเบาหวาน 

เพื่อให้ผู้ปุวย
โรคตดิต่อ / 
โรคเบาหวานและ
โรคเรื้อรัง ดูแล
ตัวเองถูกวิธี 

มีการจัด
ฝึกอบรม
ประชาชน
ทั่วไป100  

คน 

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

ผู้ปุวยเบาหวาน
ดูแลตัวเองถูกวิธี 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

377 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
โรคไขเ้ลือกออก 

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

เพื่อลดลดอัตรา
ความเสีย่งต่อ
การเกิดโรคและ
ลดอัตราผู้ปุวย
ด้วยโรค
ไข้เลือดออกของ
ประชาชน ทุก
ครัวเรือน 

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

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

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

378 โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส ์

ฝึกอบรมให้ความรู้
ประชาชนเข้าใจวิธีการ 
ระวังปูองกันและตะ
หนักในพิษภัยของโรค
เอดส ์

ประชาชน
ทั่วไปและผู้ตดิ

เชื้อเอดส์
จํานวน 1๕๐  

คน 

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

ประชาชนและผู้
ติดเชื้อได้รับ
ความรู้ในการ
ปูองกันโรคฯ 
๘๐ % 

สํานักปลดั 

379 โครงการฝึกอบรม
ปูองกันและแก้ไข
โรคตดิต่อและโรค
อุบัติใหม่  

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหมต่ลอดจนมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ข
ปัญหากรณีปกติและ
กรณีเกดิโรค 
ติดต่อ 

ประชาชน
ทั่วไป100 คน 

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

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกันและ
ระงับโรคติดต่อ
มากยิ่งข้ึน ๘๐ 
% 
 

สํานักปลดั 

380 โครงการบริหาร
จัดการขยะภายใน
พื้นที่ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

เพื่อให้มีการฝังกลบ
บ่อขยะคัดแยกขยะ
รองรับการทําลาย
ได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการฝังกลบ
บ่อขยะ /มีการ
จัดหาภาชนะ
เพื่อคัดแยก
ขยะ 25 ชุด  

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

มีการฝังกลบบ่อ
ขยะ /คัดแยก
ขยะที่เพิ่มขึน้
และภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

381 โครงการปูองกัน
และแก้ไขและ
ปราบปรามปัญหา
ยาเสพตดิ /  
 

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

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

มีการปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ  ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สํานักปลดั 

382 โครงการจดัหาถัง
ขยะประจํา
ครัวเรือน ชนิด
ล้อเลื่อน  ( บ้านไผ่
นกเขา )  

เพื่อรองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ 
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการจัดหา
ภาชนะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

100,000 
 

100,000 
 

- - 200,000 การบริหาร
จัดการขยะ 

มีภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 

383 โครงการจดัหาถัง
ขยะประจํา
ครัวเรือน ( บ้าน
พะไลพัฒนา )  

เพื่อรองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี 
เพื่อให้มีภาชนะเพื่อ 
คัดแยกขยะอย่าง
ถูกต้อง 

มีการจัดหา
ภาชนะท่ีถูก
สุขลักษณะ 

100,000 
 

100,000 
 

- - 200,000 การบริหาร
จัดการขยะ 

มีภาชนะ  ไว้
รองรับการ
ทําลายได้ถูกวิธี
และเหมาะสม 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

384 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

385 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

386 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

387 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

388 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

389 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านพะไล
พัฒนา  

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

390 โครงการควบคมุ
โรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ถึง
ความสําคญัของโรค
ขาดสารไอโอดีน 
ส่งเสริมการบริโภค
เกลือไอโอดีนใช้ทุก
ครัวเรือน 

บ้านหนอง
นกเขา 

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

ความรู้และ
จัดให้มีเกลือ

ไอโอดีน 

ประชาชนใน
พื้นที่มีความรู้ใน
การปูองกันโรค
ขาดสารไอโอดีน
และมีการใช้
เกลือไอโอดีนใช้
ทุกครัวเรือน 

สํานักปลดั 

391 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

392 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

393 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

394 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนม
และไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

395 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

396 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านพะไล
พัฒนา 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

397 โครงการเสรมิสร้าง
โภชนาการผู้สูงอายุ
และเด็กด้วยนมและไข ่

เพื่อให้กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 0-6 
ปี มีนมและไข่ไว้
บริโภคในครัวเรือน 

บ้านหนอง
นกเขา 

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

กลุ่มผูสู้งอายุ 
และ เด็ก อายุ 
0-6 ปี มีนม
และไขไ่ว้บรโิภค 

สํานักปลดั 

398 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านตะแกรง 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

399 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  
 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านไผ่นกเขา 

  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

400 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านสระมะค่า 

  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

401 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านตาด่อน 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

402 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านโนนเพ็ด 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

403 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาฯ 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านพะไล

พัฒนา 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

404 โครงการรณรงค์และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
To be number  
one  ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรตันราช
กัญญาสิริวัฒนาพรรณ
วดี  

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่
เยาวชนไดร้ับรู้
รับทราบถึงปัญหา
พิษภัยของยาเสพ
ติด  

เยาวชน  
บ้านหนอง

นกเขา 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

405 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสร
ศักดิ์ อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

406 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีขึ้นไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน
หนองสาย 

อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

407 โครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่สมเด็จพระ
ลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัครราช
กุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  
อายุ 15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน

กระทุ่มแท่น 
อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

408 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโคก
ซาด อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

409 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีขึ้นไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโคก
กรักษ์ อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

410 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสาย
ทอง อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

411 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทัว่ไปบ้านหลุ่ง
ตะเคียน อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

412 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีขึ้นไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้าน

ตะเคียนทอง 
อายุ 15 ปีข้ึน
ไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านสรศักดิ ์
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านหนองสาย 

  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านสายทอง 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านกระทุ่ม

แท่น 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านโคกรักษ ์
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านโคกซาด 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้านหลุ่ง
ตะเคียน 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

 
 



176 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ให้แก่เยาวชน
ได้รับรู้รับทราบถึง
ปัญหาพิษภัยของยา
เสพติด  

เยาวชน  
บ้าน

ตะเคียนทอง 
  30  คน 

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

ความรู ้

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรูด้้าน
โภชนาการและ
สุขภาพ 

สํานักปลดั 

421 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
สรศักดิ์ ไดร้ับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

422 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
หนองสาย 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 
 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

423 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
สายทอง ได้รบั

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

424 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
กระทุ่มแท่น 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

425 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
โคกรักษ์ ไดร้ับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

426 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
โคกซาด ได้รับ

การตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

427 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
หลุ่งตะเคียน 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 

428 โครงการควบคมุ
โรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมาร ี

เพื่อลดอัตราปุวย
และเสียชีวิตด้วย
โรคมะเร็งในตับและ
มะเร็งท่อน้ําดี 
ตลอดจนให้
ประชาชนไดร้ับรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนบ้าน
ตะเคียนทอง 

ได้รับการตรวจ
ค้นหาไข่พยาธิ 
ตลอดจนได้
รับทราบ

ปัญหาฯ 50 
คน 

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

เสี่ยง 

ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับ
ความรู้
สถานการณ์และ
ตระหนักถึงการ
ปูองกันโรค
หนอนพยาธิ
ตลอดจน
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรมการ
บริโภคอาหาร 

สํานักปลดั 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

429 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านโนน
เพ็ด อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

430 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้า อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

431 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านตา
ด่อน อายุ 15 
ปีขึ้นไปไดร้ับ
การตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

สํานักปลดั 

432 โครงการตรวจ
สุขภาพเคลื่อนที่
สมเด็จพระลูกเธอ
เจ้าฟูาจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์  อัคร
ราชกุมารี  

เพื่อตรวจคัดกรอง
และประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ
ของประชาชน  อายุ 
15 ปีข้ึนไปฯ 

ประชาชน
ทั่วไปบ้านสระ

มะค่า อายุ 
15 ปีข้ึนไป

ได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

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

ประชาชนมี
ความตระหนัก
ในการจัดการ
และดูแลสุขภาพ
ตนเองฯ 

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

10.1  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

433 โครงการส่งเสริม
และอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น
ไทย 

 
 

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

4 ครั้ง /ป ี

ประชาชนในเขต 
อบต.หลุ่งตะเคียน  

จํานวน ๑,๐๐๐ 
ครอบครัว 

 
 
 

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

ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมวัน
สําคัญทาง
ศาสนาเพิ่มขึ้น 

กอง
การศึกษา  

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงานส่วน

ตําบล/ลูกจ้าง/เด็ก
เยาวชน  และ

ประชาชนท่ัวไป 
๒๐๐   คน 

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

ส่วนตําบลมี
คุณธรรม
จริยธรรม  
เพิ่มขึ้น 
๖๐ % 

เด็กเยาวชน  
ประชาชนท่ัวไป
และพนักงาน
ส่วนตําบลมี
คุณธรรม
จริยธรรม  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

435 ส่งเสริมกิจกรรม
ทางพุทธศาสนา 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา 

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

ศาสนา 10  
ครั้ง 

  ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรม 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

436   โครงการจัดทํา
ปูายบอกทาง  
ภาษาไทย – 
อังกฤษ  เพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน และ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

จัดทําปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

ปูายบอกทาง ๕๐ 

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

ประชาชนเกิด
ความปลอดภัย
และพิกัด
สถานท่ีในการ
สัญจรไปมาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

437 โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา  
เอนกประสงค์ 
ระดับตําบลหลุ่ง
ตะเคียน 

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

35*50 *.15 
เมตร 

1  แห่ง 
 

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

๑ แห่ง 

มีการก่อสร้าง
สนามกีฬา
ระดับตําบลทีไ่ด้
มาตรฐาน  
 
 

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

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

438 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด /กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 
 

เพื่อให้มีการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในชุมชน/กีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์
เชื่อมสัมพันธไมตรี  

แข่งกันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

และ แข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด
ระดับตําบล 

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

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

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

439 โครงการจดัการ
แข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด /พร้อม
อุปกรณ์กีฬา บ้าน
สระมะค่า 
 

เพื่อให้มีการแข่งขัน
กีฬาต้านยาเสพติด
ภายในชุมชน/
พร้อมจัดหาอุป
กรณืกีฬา  

แข่งกันกีฬาต้าน
ยาเสพตดิประจํา
หมู่บ้านสระมะค่า 

/ พร้อมจัดหา
อุปกรณ์กีฬา

ประจําหมู่บ้าน  
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

จัดหา
อุปกรณ์กีฬา 

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

สํานักงาน
ปลัด 

440 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านกระทุ่มแท่น) 

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

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

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

441 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านโนนเพ็ด)  

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

- - - - 300,000 มีการจัดหา
เครื่องออก
กําลังกาย
กลางแจ้ง 

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 

442 โครงการจดัหา
เครื่องออกกําลัง
กายกลางแจ้ง 
(บ้านสายทอง)  

เพื่อให้มีเครื่องออก
กําลังกายให้
ประชาชนได้ใช้ใน
การออกกําลังกาย
ประจําหมู่บ้าน  

จัดหาเครื่องออก
กําลังกาย

กลางแจ้ง จํานวน 
๑ ชุด 

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

ประชาชนมี
เครื่องออก
กําลังกายอย่าง
เหมาะสม  

สํานักงาน
ปลัด 

443 ปรับปรุงสนามกีฬา
ท่าไทร 
(บ้านตะเคียนทอง)  

เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา 
เพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาท่าไทร  เพื่อ
สนามการในการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ระดับตําบล 

สนามกีฬาท่าไทร
ตามแบบท่ีอบต.
กําหนด ๑ แห่ง 

400,000 
 

- - - - สนามกีฬา
ท่าไทร มี

สภาพ ดีขึ้น  
80 % 

มีสนามกีฬาท่า
ไทร มีสภาพ  

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 
หมายเหตุ 

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

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

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แบบ  ผ.๐2/1 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) 
ส าหรับ  โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการปรัปปรุง
ซ่อมแซมถนน 
ภายในตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  

เพ่ือให้
ประชาชนใช้
สัญจรไปมา
ระหว่าง 
หมู่บ้าน ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

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

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

ถนน 

ประชาชน
สามารถ
สัญจรไปมา
ระหว่าง
หมู่บ้าน 
ตําบลได้
สะดวกยิ่ง 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 

 
 

 

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

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

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

กองช่าง 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
  

 
 

 

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

คสล.ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ คร้ัง 

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

กองช่าง 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

6 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชื่อมต่อระหว่างบ้าน
ตาด่อนตําบลหลุ่ง
ตะเคียน –บ้านโนนฤษี 
ตําบลเมืองพลับพลา 
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

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

ย.873 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.598 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

8,000,000 
 

ก่อสร้าง
ถนน คสล.

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.875 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 

 
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.710 เมตร 
หนา15 ซ.ม. 
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

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

ย.598 เมตร 
หนา 15 ซ.ม. 
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

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

๑  ครั้ง   
 
 

 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑ ครั้ง 

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

กองชา่ง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างถนน  
คสล.  ระหว่างหมู่บ้าน   
หนองสาย – สามแยก 
สามแยกหนองโดน  
 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15   ก่อสร้างถนน  คสล.  
ระหว่างหมู่บ้านโคก
รักษ์ –  – หนองหญ้า
ขาว 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว  
710  เมตร 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวช้ีวัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ทีไ่ด้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

(kpi) จะได้รับ รับผิดชอบ 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
5  ม.ยาว 
600  เมตร 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

 

 

 



200 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

  ถนน คสล.  
ในตําบล กว้าง  
6  ม.ยาว 
400  เมตร 

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

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

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ที่ได้
มาตรฐาน 
๑๐๐ % 

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ปรับระดับผิวดินบ้าน
สระมะค่า หมู่ที่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนหินคลุก
ปรับระดับผิวดินท่าอีปุ
งถึงบ้านตาด่อน 

เพื่อให้ประชาชน
ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้าน  
ตําบลไดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน 

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

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

ประชาชน
สามารถสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน  ตําบล
ได้สะดวกยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

๑ คร้ัง 
ก.6 เมตร 

ย.3700 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 
 

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

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

-  เพื่อให้การ
เดินทางสัญจร
ของประชาชนให้
มีความสะดวก
ขึ้น 

-  เพื่อใช้เป็น
เส้นทางในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร
ของประชาชน 

- เพื่อเพ่ิมโอกาส
ในการประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
- เพื่อเป็นการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้ดียิ่งข้ึน
ของประชาชน 

 

๑ ครั้ง   
ก.6 เมตร 

ก.ข้างละ 0.50 
ม. 

ย.2780 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 

 
 
 

 

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

ประชาชนมี
ถนนท่ีดี  การ
เดินทาง
สัญจรมีความ
สะดวกขึ้น 

เป็นเส้นทาง
หลักในการ
ขนส่งสินค้า
ทางการ
เกษตรของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
งานทํา  และ
มีคุณภาพ
ชีวิตให้ดี
ยิ่งข้ึน 
 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

๑  ครั้ง   
ก.6 เมตร 
ก.ข้างละ 1 

ม. 
ย.278 เมตร 
หนา 5 ซ.ม. 
 
 

 

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

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

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

๑  ครั้ง   
 
 

 

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

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

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

๑  ครั้ง   
 
 

 

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

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

กองชา่ง 

39 โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนสาย
บ้านหลุ่งตะเคียน – 
สมแยกหนองโดน 

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

1 ครั้ง  ขนาด
กว้าง  6 เมตร  
ยาว 3,300  

เมตร หรือตาม
แบบ อบต.

กําหนด 

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

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

กองชา่ง 
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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) 

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

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปาน้ําสุก
ขนาดใหญ่ บ้าน
หนองสาย  หมู่ที่ 
๖  เพื่อให้
ประชาชน
น้ําประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรน้ํา 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 
 

ประชาชนมี
น้ําประปาใช้
เพื่อการอุปโภค 
– บริโภคและ 
อื่นๆ ได้
เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองชา่ง 

41 โครงการระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่  บ้าน
โนนเพ็ด  หมู่ท่ี  10 
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ่มากบ้านโนน
เพ็ด  หมู่ท่ี 10 
เพื่อให้ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

42 โครงการระบบประปา
ผิวดินขนาดใหญ่  บ้าน
หนองนกเขา  หมู่ท่ี ๑๕ 
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ่มากบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ท่ี 15 
เพื่อให้ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง 

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

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ ่บ้านสระมะค่า   
หมู่ท่ี ๕ เพื่อให้
ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

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

เพื่อก่อสร้างระบบ
ประปานํ้าสุกขนาด
ใหญ ่บ้านสายทอง  
หมู๋ท่ี 12 เพื่อให้
ประชาชน
นํ้าประปาใช้อย่าง
เพียงพอ 

ตามแบบกรม
ทรัพยากรนํ้า 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

ประชาชนมี
นํ้าประปาใช้เพื่อ
การอุปโภค – 
บริโภคและ อื่นๆ 
ได้เพียงพอต่อ
ความต้องการ 

กองช่าง 

45  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านกระทุ่มแท่น  
หมู่ท่ี ๘  ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง               
จังหวัดนครราชสีมา 

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

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

46 โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนอง
นกเขา  หมู่ที่ ๑๕   
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

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

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

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

 
 

 

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

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

47  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสรศักดิ์  หมู่
ท่ี  ๔    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 

48  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านหนองสาย  
หมู่ท่ี  ๖    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49  โครงการขุดเจาะบ่อ
บาดาลบ้านสายทอง  
หมู่ท่ี ๑๒    ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

จํานวน 1 บ่อ 
บ่อบาดาลท่อ
ขนาด 4 น้ิว 

2 แห่คง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 

50 โครงการวางท่อส่งน้ําดิบ
เชื่อมต่อภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งน้ําดิบในการ
ผลิตนํ้าประปา
เชื่อมต่อในพื้นท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

วางท่อส่งนํ้า
ขนาด 4 - ๖  

น้ิว 
จํานวน ๑ ครั้ง 

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

๑  ครั้ง   
 
 

 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

51 โครงการปรับปรุง
ระบบจ่ายน้าํประปา
เชื่อมต่อภายในตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อส่งนํ้าดิบใน
การผลิตน้ําประปา
เชื่อมต่อในพ้ืนท่ี
ตําบลหลุ่งตะเคียน 
 

ปรับปรุงระบบ
จ่ายน้ํา 

จํานวน ๑  
ครั้ง 

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

๑  ครั้ง   
 
 

 

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

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๘.1  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

52  โครงการขุดลอกสระ
ปุาโคกทําเลบ้านโคก
รักษ์โคกซาด ตําบล
หลุ่งตะเคียน  อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.110 x ย 
3,000 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

53  โครงการขุดลอกสระ
โรงเรียนบ้านโคกรักษ์  
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.110 x ย 
300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

54 โครงการขุดลอกสระ
บ่อกรวดบ้านกระทุ่ม
แท่น  หมู่ที่ ๘  ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.150 x ย 
300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง  

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

55  โครงการขุดลอกสระ
ฝายใหม่บ้านสระ
มะค่า  หมู่ที่  ๕   
ตําบลหลุ่งตะเคียน   
อําเภอห้วยแถลง  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 

ก.100 x ย 
182 

X ล 4 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

56 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยไผ่  ตาํบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 

ก.12 x ย 
2530 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 

จากหลุ่ง
ตะเคียนถึง
กระทุ่มแท่น  

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

57 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขี้หน ู ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน   อําเภอห้วย
แถลง  จังหวัด
นครราชสมีา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.12 x ย 
2300 

X ล 3 ม. 
จํานวน ๑ ครั้ง 
จากหนองสาย

ถึงสรศักดิ์   

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

58 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยหินลาด ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง   
จังหวัดนครราชสีมา  

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.12 x ย 
3,000 

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

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 

59 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยแถลง   ตําบล
หลุ่งตะเคียน   อําเภอ
ห้วยแถลง  จังหวัด
นครราชสมีา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์ และ อ่ืน ๆ 
 

ก.12 x ย
7,000 

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

หมู่ 15   

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

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์
และ อ่ืน ๆ 

กองชา่ง 



215 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

60  โครงการขุดลอกโคก
ทําเล 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ๘๐ 
ไร่ ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม.
ปริมาตร 

400,000 
ลบม.  ม. 1 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

61 โครงการขุดลอกห้วย
ขามปูอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
15  ลึก  3  

ยาว 
3,000 ม. 

ม.11 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

62 โครงการขุดลอกหนอง
ตลาด 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  4  

ยาว 
182 ม. 

ม.3 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

63 โครงการขุดลอกหนอง
ปราสาท 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
300 ม. 

ม.14 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

64 โครงการขุดลอกหนอง
เสมด็ 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
50  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.14 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

65 โครงการขุดลอกสระ
ตะแกรง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  4  

ยาว 
182 ม. 

ม.2 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

66 โครงการขุดลอกหนอง
ไทร 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
300 ม. 

ม.2 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

67 โครงการขุดลอกสระไร่
พระบ้านสระมะค่า 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.5 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

68 โครงการขุดลอกสระ
เหวใหญ่บ้านสายทอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.12 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

69 โครงการขุดลอกสระ
ประปาบ้านหนองสาย 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
200  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.6 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

70 โครงการขุดลอกสระ
บ่อกรวดบ้านกระทุ่ม
แท่น 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.8 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

71 โครงการขุดลอกคลอง
ห้วยน้อยบ้านตะแกรง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.2 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

72 โครงการขุดลอกคลอง
สามง่ามบ้านไผ่นกเขา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.3 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

73 โครงการขุดลอกคลอง
เขาควายบ้าน
ตะเคียนทอง 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว 
450 ม. 

ม.14 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

74 โครงการขุดลอกลํา
ห้วยตาด่อน 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
15  ลึก  3  

ยาว 
3000 ม. 

ม.7 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

75 โครงการก่อสร้างฝาย
ตาปุุมลาํห้วยแถลง
บ้านไผ่นกเขา 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
50  ลึก  3  

ยาว 
500 ม. 

ม.3 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

76 โครงการก่อสร้างฝาย
ตามาศบ้านพะไล
พัฒนา 

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

ขนาดกว้าง 30 
เมตร 

1 แห่ง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 

77  โครงการขุดสระบ้าน
โคกรักษ์  
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ก.
60 ม. 

ย.110 ม.ลึก 
3 ม.  

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

78  โครงการขุดลอก
คลองอีสานเขียว 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่  
ก.10๐ ม. 

ย.182 ม. ลึก
เฉลี่ย 4.00 ม.

ปริมาตร 
51,312 

ลบม. จากบ้าน
สายทอง ถึง
บ้านโคกรักษ ์

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

79  โครงการขุดลอกลํา
ห้วยขามปูอม 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่  
ก.10๐ ม. 

ย.182 ม. ลึก
เฉลี่ย 4.00 ม.

ปริมาตร 
400,000 

ลบม. จากบ้าน
โคกรักษ์ ไป 

 ต.เมือง
พลับพลา 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

80  โครงการขุดลอกลํา
ห้วยทะยูง 
 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดพื้นที่ ๘๐ 
ไร่ ลึกเฉลี่ย 
4.00 ม.
ปริมาตร 

400,000 
ลบม. จากบ้าน
โคกซาด ไป 

บ้านกู่ศิลาขันธ์  

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

81 โครงการขุดลอกลํา
ตะเข้เผือก 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

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

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

82 โครงการขุดลอกคลอง
สีสานเขียว 

เพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว ์  

ขนาดกว้าง 
25  ลึก  3  

ยาว   
1,000 ม. 

1แห่ง 

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

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  
ทําเกษตร  ปศุสตัว ์

กองชา่ง 

83  โครงการก่อสร้างฝาย
นํ้าล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นลําห้วยแถลง
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

ขนาดกว้าง 15  
ม. 

ย. 30 เมตร 
1 แห่ง 

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

 
 

 

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

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

84  โครงการขุดลอกสระ
เหวโสกขี้หนู  บ้านสระ
มะค่า  หมู่ท่ี  ๕ 

เพื่อกักเก็บนํ้าไว้ใช้  
อุปโภค -บริโภค  
ทําการเกษตร  ปศุ
สัตว์  และ อื่น ๆ 
 

ขนาดกว้าง 
100  ลึก  3  

ยาว   
300 ม. 

1 แห่ง 

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

 
 

 

เกษตรกรมีนํา
เพียงพอแก่การ
อุปโภค – บริโภค  ทํา
เกษตร  ปศุสัตว์ และ 
อื่น ๆ 

กองช่าง 

85 โครงการก่อสร้างฝายนํ้า
ล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กั้นลําห้วยหินลาด   
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

ขนาดกว้าง 15
ม. 

ย.30 ม. เมตร 
1 แห่ง 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

2,๐00,000 
 

 ก่อสร้าง
ฝายน้ําล้น 
๑  ครั้ง   

 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนนํ้า 
อุปโภคบริโภค ใน
พื้นท่ี  
 ราษฎรท่ีอาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูกได้
อย่างเพียงพอ 

กองช่าง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

86  โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นลําห้วยไผ่   
ตําบลหลุ่งตะเคียน  
อําเภอห้วยแถลง    
จังหวัดนครราชสีมา  
 

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

ขนาดกว้าง 
10 เมตร 

ย.20 
1 แห่ง 

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

 
 

 

สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ํา 
อุปโภคบรโิภค ใน
พื้นที่  
 ราษฎรที่อาศัยอยู่
รอบๆและเป็นแหล่ง
ขยายพันธุ์ปลา และ
ใช้ในการเพาะปลูก
ได้อย่างเพียงพอ 

กองชา่ง 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ ตัวช้ีวัด 
(kpi) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

87 โครงการก่อสร้างฝาย
น้ําล้นคอนกรีตเสริม
เหล็กกั้นคลองอีสาน
เขียว   ตําบลหลุ่ง
ตะเคียน  อําเภอห้วย
แถลง 
  จังหวัดนครราชสมีา  
 

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

ขนาดกว้าง 
10 เมตร 
ย.20 ม. 

1 แห่ง 

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

 
 

 

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

กองชา่ง 

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

เพื่อส่งเสริมด้าน
การเกษตร 

จัดตั้งสถานสีูบ
น้ํา  3 แห่ง 

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

เกษตรกรมีน้ําใช้
เพียงพอต่อ
การเกษตร 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

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

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

2 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

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

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

 

 

แบบ  ผ.๐3 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

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

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

10 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

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

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

 

12 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

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

50,000  - 50,000 50,000 สํานักปลัด 
 
 

 
13 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํานักงาน 
 

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

๑๖,๐๐๐ - - 16000 16000 สํานักปลัด 
 

 
14 แผนงานบริหารงาน

ท่ัวไป 
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์

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

๓๒,๐๐๐ - - - - สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์  

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

 ๗,๙๐๐ - - - สํานักปลัด 

16 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟูาและ
วิทยุ   
 

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

17 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดับเพลิง  
 

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

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

18 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 แผนงานสาธาณสุข  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา 
 

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

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

 

 

 

 



232 
 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

20 แผนงานสาธาณสุข  
 

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  
๒ เครื่องตามมาตรฐานครุภณัฑ์ โดยมี
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1.ปรมิาณการฉีดพ่นยาไม่น้อยกว่า ๔๐ 
ลิตรต่อช่ัวโมง 
2.  ถังบรรจุน้ํายาไม่น้อยกว่า  ๖  ลิตร 
3.  กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า  ๒๕  
แรงม้า  

1๑๘,๐๐๐ 
(อบต.) 

1๑๘,๐๐๐ 
(อบต.) 

1๑๘,000 
(อบต.) 

1๑๘,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 

21 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร เพื่อจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ดังนี้  
จํานวน ๑ เครื่อง  ตามมาตรฐาน
ครุภณัฑ์ครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องยนต์ดเีซล 
1) สูบน้ําได้ ๑,๗๕๐  ลติรต่อนาที 
(๑)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง่  ใช้
เครื่องยนต์ดเีซล 
(๒)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  ๔ นิว้ ( 
๑๐๐  มิลลิเมตร ) 
(๓) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่
กําหนด 
(๔)ส่งน้ําสูงไม่น้อยกว่า ๑๓.๕๐ เมตร  
หรือประมาณ ๔๕ ฟุต 
(๕)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ํา
และของเครื่องยนตต์้องมีครบชุด  พร้อม
ที่จะใช้งานได ้

45,๐๐๐ 
(อบต.) 

45,๐๐๐ 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

45,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

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

22,๐๐๐ 
(อบต.) 

22,๐๐๐ 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 

23 แผนงานการเกษตร ครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดเครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง   ดังนี้  จํานวน 
1 เครื่อง  ตามมาตรฐานครภุัณฑค์รุภณัฑ ์
มอเตอรไ์ฟฟูา  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
1) สูบน้ําได้ 1,130  ลติรต่อนาที 
(๑)  เป็นเครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง่  ใช้มอเตอร์
ไฟฟูา 
(๒)  ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า  3 นิว้ ( 75  
มิลลเิมตร ) 
(๓) สูบน้ําได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กําหนด 

16,๐๐๐ 
(อบต.) 

16,๐๐๐ 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

- สํานักปลัด 
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(๔)ส่งน้ําสูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร  หรือ
ประมาณ 45 ฟุต 
(๕)  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสบูน้ําและของ
มอเตอรไ์ฟฟูาต้องมีครบชุด  พร้อมที่จะใช้งานได ้

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

24 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า  จํานวน ๒ เครื่องตาม
แบบมาตรฐานครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 

1.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
2. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  

แรงม้า 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  

ซีซ ี
4. พร้อมใบมีด 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

19,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

25 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพื่อจัดหาเครื่องตัดหญ้า  จํานวน ๒ เครื่องตาม
แบบมาตรฐานครภุัณฑ์  โดยมีคุณ
ลักษณะเฉพาะสังเขปดังนี้ 
เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 

5.  เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 
6. เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า  1.5  

แรงม้า 
7. ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  30  

ซีซ ี
8. พร้อมใบมีด 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

22,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

26 การเกษตร ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์งานบ้าน
งานครัว 

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

12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
12,000 

(อบต.) 
สํานักงาน

ปลัด 

27 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

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

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

868,000 
(อบต.) 

กองคลัง 
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-  ราคารวมภาษสีรรพสามิต 
 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

28 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะและ

ขนส่ง 

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

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

38,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

29 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

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

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

49,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

30 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

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

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

8,500 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

31 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

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

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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Ratio ไมน อยกวา 600 : 1 และมี ขนาดไมน
อยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

32 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

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

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

36,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

33 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

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

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

17,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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น้อยกว่า 250 แผ่น 
 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

34 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

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

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

32,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

39,200 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 

36 แผนงานการศึกษา คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

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

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

16,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

37 แผนงานการศึกษา คุรภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

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

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

13,000 
(อบต.) 

กอง
การศึกษา 

38 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เพื่อจัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ 
เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลหลุ่งตะเคียน  

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

9,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

39 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

คุรภัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

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

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

21,000 
(อบต.) 

กองช่าง  
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เป็นอย่างน้อย 

 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

40 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

จัดหาโต๊ะทํางานไว้ประจําห้องปฏบิัติงานของ
กิจการสภา  อบต.หลุ่งตะเคยีน  จํานวน  ๕ โต๊ะ 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

50,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

41 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

จัดหาเก้าอี้ทํางานไว้ประจาํห้องปฏิบัติงานของ
กิจการสภา  อบต.หลุ่งตะเคยีน  จํานวน  10 โตะ๊ 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

30,000 
(อบต.) 

สํานักงาน
ปลัด 

42 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

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

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

43 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

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

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

44 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

45 แผนงานเคหะและ
ชุมชน  

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

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

46 แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

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

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 สํานักงาน
ปลัด 
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ต่อตารางนิว้ 
(5) มีโคมไฟสญัญาณวับวาบสเีหลอืง 1 ดวง 

 

 
ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

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

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

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

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

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

49 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

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

- 
 
 
 
 

๗,๑00 
 

7,๑00 
 
 
 
 
 

7,๑00 
 
 
 
 
 

7}100 กองช่าง 

50 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

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

- 
 
 
 
 

7,000 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 กองช่าง 

51 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 
 

ชุดทดสอบความหนาแน่นในสนาม Field Density 
รายละเอียดทั่วไป 

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

- 
 
 
 
 

12,000 
 

12,000 
 
 
 
 
 

12,000 
 
 
 
 
 

12,000 กองช่าง 

52 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 
 
 

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

- 
 
 
 
 

๗,000 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 
 
 
 
 
 

7,000 กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

53 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์งานบ้าน 
งานครัว 
 

บันไดอลมูิเนียม - 
 
 
 
 

5,000 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 
 
 

5,000 กองช่าง 

54 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

คีมย้ําก้อนตะกั่ว 
-ใช้กับตะกั่วขนาด 8-10 มิลลิเมตร 

- 
 
 
 
 

2,000 
 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 
 
 
 
 
 

2,000 กองช่าง 

55 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์ก่อสร้าง 
 

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

- 
 
 
 
 

30,000 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 
 
 
 
 
 

30,000 กองช่าง 

56 แผนงานเคหะและ 
ชุมชน 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 
 

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

- 
 
 
 
 

700 
 

700 
 
 
 
 
 

700 
 
 
 
 
 

700 กองช่าง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

57 บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

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

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

58  
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) 
แบบมีช่องว่าง
ด้านหลังคนขับ 
จํานวน   1  คัน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานและใช้ในการบรกิารประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย/และในเวลาปกต ิ

 
- 

 
- 

 
652,000.- 

 
- 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 

59  
บริหารงานท่ัวไป 

ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

รถบรรทุก(ดเีซล) 
แบบดับเบิล้แค๊บ 
(4 ประตู)    1 
คัน 

เพื่อใช้ปฏิบัติงานและใช้ในการบรกิารประชาชนเมื่อ
เกิดสาธารณภัย/และในเวลาปกต ิ

 
- 

 
- 

 
- 

 
729,000. 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 

60  
รักษาความสงบ
ภายใน 
 

  
ครุภณัฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

หัวฉีดน้ําดับเพลิง
แบบด้ามจับ 
จํานวน  2  หัว 

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/ปอูงกันระงับอัคคีภัย
ทุกรูปแบบ 

 
- 

 
- 

 
70,000.- 

 
- 

 
- 

สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 

61  
รักษาความสงบ
ภายใน 

  
ครุภณัฑ์
การเกษตร 

เครื่องสูบน้ําหอย
โข่ง 
ชนิดเครื่องยนต์
เบนซิน    

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/ปอูงกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

 
- 

 
- 

 
9500 

 
9,500.- 

 
- 

สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

62  
รักษาความสงบ
ภายใน 

 
ครุภณัฑ์
ไฟฟูาและ
วิทยุ 
  

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

เพื่อใช้ในการบริการประชาชน/แจง้ข่าว 
แจ้งเตือน  ในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกรูปแบบ 

 
- 

 
- 

 
72,000.- 

 
- 

 
- 

 
สํานักงาน

ปลัด 
(ปภ.) 

63 รักษาความสบ
ภายใน 

ค่าวัสด ุ จัดซื้อเครื่องแบบสมาชิก 
อปพร.  

เพื่อจัดหาเครื่องแบบ  อปพร. ท่ีพร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 
- 

 
- 

60,000 - - สํานักงาน
ปลัด 
(ปภ.) 

64 สาธารณสุข 
 

 
ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ
และขนส่ง 

 
รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถ
กระบะ)  จํานวน  1  คัน 

 
เพื่อใช้ในการบริการประชาชนในด้าน
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)  

 
- 

 
- 
 

 
- 

 
1,000,000 

 
1,000,000 

 
สํานักงาน

ปลัด 
(สธ.) 

 
65 งานบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          
(Smart Card Reader)  จํานวน  2 
เครื่อง 

- 
 
 
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 
 

1,400 สํานักงาน
ปลัด 

66 งานบริหารทั่วไป 
 
 
 
 

งบลงทุน ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
 
 

อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์          
(Smart Card Reader)  จํานวน  2 
เครื่อง 

- 
 
 
 
 

1,400 
 

1,400 
 
 
 
 

1,400 
 
 
 
 

1,400 กองคลัง 
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ที ่

 
แผนงาน 

 
หมวด 

 
ประเภท 

เป้าหมาย 
(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

67 งานเคหะและ
ชุมชน 

งบลงทุน ครุภัณฑ์- 
คอมพิวเตอร์ 

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

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

140,000 
 
 
 

52,000 
 

72,000 
 

4,500 
 

22,000 
 

7,120 
7,780 

 
20,000 
10,000 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไข

เพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ.2561  ข้อ  5  ข้อ 17 ข้อ 24 และ ข้อ 25  หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด  ที่  มท  
0810.3 / ว 6046  ลงวันที่  19  ตุลาคม 2561  และ หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.3 / ว 
2931 ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 
2564 )   

เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียนเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน  โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และ ได้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  จึงได้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น     ( พ.ศ.2561 -2564 ) เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น     
( พ.ศ.2561 – 2565 ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นไปตามกระบวนการที่กําหนดไว้ทุกประการ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารสวนตําบลหลุ่งตะเคียน  ในคราวประชุสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒  เมื่อวนัที่ ๑๔  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน   

องค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน จึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 -2565 ) เป็นกรอบในการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณตามแผนความต้องการ
ของงบลงทุนเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่
หน่วยงานอื่น  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 
พ.ศ.2561 -2565 )   

 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

    ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔ เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
          
                       ( นายซ้อน  กองศรี )           
                         นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหลุ่งตะเคียน 
 
 

 
 

 


