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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) 

ฉบับ เพิ่มเติม และ เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 
----------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) 
ฉบับ เพ่ิมเติม และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ข้อ 22 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอได้ด าเนินการ 
ตามขั้นตอน โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้พิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ดังกล่าว  ในคราว
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
 

 อาศัยอ านาจตามข้อ ๑๗  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนาของ         
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559  จึงอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี              
(พ.ศ.๒๕61-๒๕๖4) ฉบับ เพ่ิมเติม และ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2561  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61 
 
 

(นายบุญเทียม   ถิ่นโคกสูง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



ค าน า 
 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจและหน้าที่ ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและแผนการด าเนินงาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น 
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ฉบับทบทวน ที่ได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด นั้น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ      
จึงต้องจัดท าขึ้น เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ตามแนวนโยบาย ต่อไป  
    
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  
        มิถุนายน ๒๕๖4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค ำน ำ 
 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน เป็นแผนพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอ
หอ  จัดท าขึ้นโดยอาศัยอ านาจแห่ง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12, และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างบูรณาการจากประชาชนทุกภาคส่วน   เปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น         โดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นที่ตั้งมาวิเคราะห์และประมวลผล  เพ่ือ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าประสงค์ กลยุทธ์ 
ขึ้น ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนเป็นหลัก นั้น  
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขึ้นโดยทบทวน
แนวทางตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางพัฒนาด้านต่างๆเพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  นอกจากนี้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ยังเป็นเครื่องมือหลักในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจ าปีและน าไปสู่
การปฏิบัติ  เพ่ือให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน  มีความประหยัดและเกิดความคุ้มค่า เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
และท้องถิ่นอย่างสูงสุด  
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อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า 1 
 

  ส่ส่วนที่ 1วนที่ 1  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

 
1. ด้านกายภาพ 

 

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
 

  ที่ตั้ง   องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา 13 กิโลเมตร 
 

  อาณาเขต 
ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลโคกสูง  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้ ติดต่อกับต าบลหมื่นไวย  และต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   

จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลหมื่นไวย   และต าบลพุดซา  อ าเภอเมืองนครราชสีมา   

จังหวัดนครราชสีมา 
 

 เนื้อที ่  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมีขนาดพ้ืนที่  ประมาณ  26.97   ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  16,856  ไร่   

 

 ที่ตั้ง เลขที่  105 หมู่ที่  12  บ้านสระตาราช  ต าบลจอหอ  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัด
นครราชสีมา  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อ  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2540  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2551  ได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง และปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลขนาดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2554 

 

 



  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า 2 
 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ   
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ตั้งอยู่บนที่ราบสูง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แบ่งพ้ืนที่เป็น 

3 ส่วน ดังนี้ พ้ืนที่ส าหรับที่อยู่อาศัยประมาณ 5๐%  เป็นพื้นที่ส าหรับการเกษตร 40 %  และมีพ้ืนที่ส่วนอื่น 10%   
 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ   
ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ จัดอยู่ภายในเขตภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  

(Tropical Savanna Climate : Aw) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เขตภูมิอากาศแบบสวันนา(Savanna Climate) ซึ่งเป็น
ลักษณะอากาศที่มีฤดูแล้งสลับฤดูฝนอย่างเด่นชัด ลักษณะอากาศเช่นนี้เกิดขึ้นเนื่องจากจังหวัดนครราชสีมาตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงสามารถแบ่งฤดูกาลออก
ได้เป็น 3 ฤดู ดังนี ้

1. ฤดูฝน(Rain Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
  2. ฤดูหนาว(Winter Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  
  3. ฤดูร้อน (Summer Season) เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  

 

 ๑.๔ ลักษณะของดิน   
 พ้ืนที่ในต ำบลจอหอส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรำย  พ้ืนที่นำส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวปนทรำย พ้ืนที่

บำงส่วนเป็นดินเค็ม     
 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
พ้ืนที่ในต าบลจอหอ  มีล าน้ าที่ส าคัญไหลผ่าน 1 สาย คือ ลุ่มน้ าล าตะคอง  ซึ่งมีราษฎรใช้น้ า  เพ่ืออุปโภค

และบริโภค  พร้อมทั้งภำคกำรเกษตร   
-  บ่อน้ าตื้น/สระน้ า  25 แห่ง 

  -  บ่อบาดาล   1 แห่ง 
  -  ฝาย/ท านบ/ผนังกั้นน้ า  1 แห่ง 
  -  ประปาหมู่บ้าน   4 แห่ง 
  -  แหล่งน้ าธรรมชาติ   11 แห่ง 
 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
   

  2.1 เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  หมู่บ้าน  ดังต่อไปนี้ 
 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

หมู่ 2 บ้านกล้วย นายเสมียน   อ่วมในเมือง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 6 บ้านระกาย นายฟ้า   บุญสร้าง ก านันต าบลจอหอ 
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง นายสุขุม   พิมพาชาติ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ นายจ านงค์   ขัดโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 9 บ้านส าโรง นายสมหมาย   อินทร์โคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 10 บ้านหนองออก นายบุญชู   ถิ่นโคกสูง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 11 บ้านกรูด นายพิพัฒน์พงษ์   เอกบุตร ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 12 บ้านสระตาราช นายสุรศักดิ์   ตุ่นนิราศ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา นายชัยทิตย์   แชจอหอ ผู้ใหญ่บ้าน 
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2.2 การเลือกตั้ง 
ข้อมูลจ านวนหน่วยเลือกตั้ง จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้ง 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา เขตเลือกตั้งท่ี 7 

ล าดับ หน่วยที่ หมู่ที่ จ านวนผู้มีสิทธิ(คน) สถานที่เลือกตั้ง 
1 1 2 577 โรงเรียนบ้านกล้วย 
2 2 2 764 โรงเรียนบ้านกล้วย 
3 3 6 743 โรงเรียนบ้านระกาย(ศาลาเอนกประสงค์) 
4 4 6 728 โรงเรียนบ้านระกาย(อาคารเรียน) 
5 5 6 727 เต้นสนามบาสเกตบอลหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ 
6 6 6 738 เต้นสนามบาสเกตบอลหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ 
7 7 6 709 เต้นสนามบาสเกตบอลหมู่บ้านโฮมการ์เด้นวิลล์ 
8 8 7 677 โรงเรียนบึงทับช้าง 
9 9 7 626 ศาลาประปา 

10 10 7 625 ศาลาศาลตาปู่ 
11 11 8 819 ศาลากลางบ้านสระธรรมขันธ์ 
12 12 9 255 ศาลากลางบ้าน 
13 13 10 545 วัดบ้านหนองออก 
14 14 10 649 วัดบ้านหนองออก 
15 15 11 546 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 
16 16 11 667 โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก 
17 17 12 629 ศาลาเอนกประสงค์บ้านสระตาราช 
18 18 15 851 ศาลากลางบ้านหนองกระดังงา 

รวม 11,875  

     ประชากรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม 

บ้านกล้วย 2 667 767 1,434 
บ้านระกาย 6 1,719 2,112 3,831 
บ้านบึงทับช้าง 7 1,010 1,197 2,207 
บ้านสระธรรมขันธ์ 8 408 434 842 
บ้านส าโรง 9 126 133 259 
บ้านหนองออก 10 633 646 1,279 
บ้านกรูด 11 575 664 1,239 
บ้านสระตาราช 12 310 346 656 
บ้านหนองกระดังงา 15 503 576 1,079 

รวม  5,951 6,875 12,826 
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    แบบส ารวจข้อมูลองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนายกและสมาชิก 
    องค์การบริหารส่วนต าบล 

ชื่อ อบต./ 
อ าเภอ 

สถานที่ตั้งศูนย์
ประสานงานการ

เลือกตั้งท่ีอยู่        
เบอร์โทร/โทรสาร 

จ านวนหมู่บ้าน    
(เขตเลือกตั้งท่ี) 

จ านวน
ประชากร

ข้อมูลปัจจุบัน 
(รายเขต) 

ผู้ท าหน้าที่เป็น ผอ.กต.
อบต.ชื่อ-สกุล/

ต าแหน่ง/เบอร์โทร 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมือง
นครราชสีมา 

105 หมู่ที่ 12      
ต าบลจอหอ        
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมา 
044-372079   
044-372079 ตอ่ 22 

1 1,836 นายพีระบูลย์ เผดิมวงศ์ 
ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลจอหอ 
063-6251423 

2 4,867 
3 2,939 
4 1,101 
5 331 
6 1,583 
7 1,541 
8 836 
9 1,401 

รวม 9 16,435  
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ณ  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 

 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติประชากรและครัวเรือน 
 จ านวนประชากร  ชาย 7,801 คน  หญิง 8,634 คน  รวมทั้งสิ้น 16,435 คน จ านวนครัวเรือนรวม   
ทั้งสิ้น 7,951 ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 

ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง ประชากรรวม จ านวนครัวเรือน 

บ้านกล้วย 895 941 1,836 862 

บ้านระกาย 2,239 2,628 4,867 2,101 

บ้านบึงทับช้าง 1,399 1,540 2,939 1,716 

บ้านสระธรรมขันธ์ 539 562 1,101 595 

บ้านส าโรง 158 173 331 97 

บ้านหนองออก 796 787 1,583 676 

บ้านกรูด 728 813 1,541 505 

บ้านสระตาราช 396 440 836 305 

บ้านหนองกระดังงา 651 750 1,401 1,094 

รวม 7,801 8,634 16,435 7,951 
หมายเหตุ : ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนอ าเภอเมืองนครราชสีมา   ณ   เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
การศึกษา  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีโรงเรียนในพ้ืนที่ระดับประถมศึกษา จ านวน  4  โรงเรียน คือ  

 1. โรงเรียนบ้านกล้วย  
 2. โรงเรียนบ้านระกาย     
 3. โรงเรียนบ้านบึงทับช้าง  
 4. โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก   
    และศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 นครราชสีมา 
 

 การจัดการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด
การศึกษาอนุ บาล 3  ขวบ  ซึ่ งปฏิบั ติ ตามนโยบายการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น                      
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  มาตรา 78  และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่าย
โอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2544  โดยให้โรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นใน
การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ  โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วย
ด าเนินการสอนต่อไป  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน ระดับชั้น
อนุบาล 2 ขวบ, ระดับชั้นอนุบาล  3 ขวบ  และระดับชั้นอนุบาล 4 ขวบ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจอหอ  มีบุคลากรครู
ดูแลเด็กก่อนปฐมวัย  จ านวน  8  คน  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลจอหอ เป็นอาคารเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แกเด็กอ่อนก่อนเกณฑ์ จ านวน 3 
ห้องเรียน มีสัดส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียน 15 คน โดยรำยละเอียดดังนี้ 

 

4.2 สาธารณสุข 
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริการส่วนต าบลจอหอ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง 

คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลระกาย ให้บริการในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  และรวมถึง
พ้ืนที่ของทางเทศบาลต าบลจอหอด้วย  โรคระบาดที่ส าคัญที่เกิดขึ้นเช่น  ไข้เลือดออก 

  

4.3 อาชญากรรม 
ไม่มีกำรก่ออำชญำกรรมในคดีใหญ่ ๆ มีแต่คดลีักเล็กขโมยน้อยทั่วๆไป 
ต ารวจประจ าต าบล จ านวน    2  คน 
ต ารวจบ้าน  จ านวน  30  คน 
 

4.4 ยาเสพติด 
มีปัญหำผู้เสพยำเสพติดเล็กน้อยแต่ได้รับกำรบ ำบัดจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

4.5 การสังคมสงค์เคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

๑. ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการท าบัตรผู้พิการ   
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4. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
เส้นทางคมนาคม      เส้นทางคมนาคมที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านต าบลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เส้นทางนี้ไม่ใคร่มี

ผลกระทบต่อเขตชุมชนชนบทของต าบลโดยตรงแต่จะเป็นเส้นทางที่ติดต่อกับการคมนาคมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
205 เพ่ือติดต่อกับภายนอกต าบลและขนส่งผลผลิตไปยังที่อ่ืน ๆ 

 2.  ทางหลวงหมายเลข 205 ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ผ่านตอนกลางต าบลในแนว    เหนือ 
–ใต้ทางสายนี้เป็นเส้นทางที่ส าคัญของชุมชนไม่ว่าจะเป็นชุมชนหลักด้านตะวันตกหรือชุมชนหมู่ที่ 7 ทางด้านเหนือในการ
คมนาคมตดิต่อกับภายนอกต าบล 

 3.  เส้นทางอ่ืน ๆ ภายในต าบล แบ่งเป็น 2 ฟาก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 มีแยกโครงข่ายจาก
การ ทางด้านตะวันตกเป็นโครงข่ายของถนนที่เข้าไปบริการชุมชนหมู่ที่ 6, 2, 12, 11 และ 10 มีถนนแยกเข้าสู่จาก
ภายในชุมชนอีก ที่ส าหรับทางตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 เป็นโครงข่ายถนนเพ่ือเข้าสู่หมู่ที่ 7 เส้นทาง
ที่ผ่านเข้าไปในสถานที่ราชการ  

 4. ถนนเลี่ยงเมืองสาย สามแยกปักธงชัย – จอหอ เป็นทางหลวงที่สร้างใหม่เพ่ือช่วยระบายการจราจรของ
รถยนต์ บรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด โดยตัดผ่าน พื้นที่หมู่ที่ 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, และ 15 

 

 การคมนาคมติดต่อกับพื้นที่ภายนอกต าบล  
 การติดต่อกับอ าเภอ จังหวัด ตลาดหรือศูนย์กลางการซื้อขาย และการขนส่งผลผลิต ประชาชนต าบลจอ

หอได้ใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 205 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 โดยผ่านไปทางเทศบาล    ต าบลจอหอใช้
บริการรถโดยสารได้ดังนี้ 

 1.  รถสองแถวสายหนองออก – โคราช บริการระหว่างหมู่ที่ 2, 6, 10, 11, 12 ซึ่งมีบริการตลอดทั้งวัน 
ส าหรับหมู่ที่ 9 นั้นไม่มีรถโดยสารเข้าถึงหมู่บ้านประชาชนต้องเดินมาขึ้นรถโดยสารที่หมู่ที่ 2 เป็นระยะทางประมาณ 1 ก.ม. 

 2.  หมู่ที่ 7 ไม่มีรถโดยสารประจ าทาง ประชาชนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปขึ้นรถประจ าทางที่ทางหลวง
หมายเลข 205 คือ  ถนนสุรนารายณ์ หรือเดินทางสัญจรด้วยยานพาหนะส่วนตัว 

 

5.2 การไฟฟ้า 
 ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีการขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้

ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุม
พ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือประสานความร่วมมือกัน ในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท า
ความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  
   

๕.๓ การประปา   
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  มีการประปาบริการ 3 ส่วน คือ 
  1. กิจการประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  บ้านกล้วย  หมู่ที่ 2 
  2. กิจการประปาหมู่บ้าน  ได้แก่  
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      - ประปาหมู่บ้านบึงทับช้าง หมู่ที่  7 
       - ประปาหมู่บ้านบ้านหนองออก  หมู่ที่ 10 
      - ประปาหมู่บ้านกรูด  หมู่ที่ 11 
  3. การประปาส่วนภูมิภาค 
 
5.4 โทรศัพท์ 
ประชำชนส่วนใหญ่ใช้เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตำมตัวเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว 

และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่น  โทรศัพท์มือถือ  ส าหรับสถานที่ราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พ้ืนฐานในการ
ติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- มีไปรษณีย์ในเขตเทศบาลต าบลจอหอ  
- มีบริษัทเอกชนในการรับบริการขนส่งพัสดุ ครุภัณฑ์ เช่น เคอรี่เอ็กซ์เพรส   

  
 6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  เช่น  การท านา  เพาะปลูกพืชไร่   ผักสวนครัว   
และผลไม้   เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรมจะเดินทางไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  ตามพ้ืนที่เกษตรกรรม  
โรงงานอุตสาหกรรมและเดินทางเข้าไปในเมืองเป็นแรงงานช่างฝีมือ  ดังนั้นประกรส่วนใหญ่ภายในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจอหอจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคู่กับการับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพค้าขายและอาชีพ   
อ่ืนๆ รวมทั้งอาชีพเสริมที่ท าเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น  การจักสาน   ทอเสื่อ  ทอผ้า  แปรรูปอาหารประเภทต่าง ๆ 
 

  6.2 การประมง 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคใน
ครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น    
   

  6.3 การปศุสัตว์ 
  - เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ  
  - เกษตรกรลี้ยงหมู 
  - เกษตรกรเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 
  - เกษตรกรเลี้ยงไก่ไข่  
  - เกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ า 
 
  6.4 การบริการ 
  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
  -  โรงแรม   7 แห่ง 
  -  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ  4 แห่ง 
  -  โรงงานอุตสาหกรรม    11 แห่ง 
  -  โรงสี    6 แห่ง 
  -  โรงฆ่าสัตว์   3 แห่ง 
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6.5 การท่องเที่ยว 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  

 

  6.6 อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรม ๑1  แห่ง  
 

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  การรวมกลุ่มของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 
  1.  การรวมกลุ่มเพื่ออาชีพ   จ านวน   2    กลุ่ม    สมาชิกรวม     250    คน 
  2.  การรวมกลุ่มเพื่อออมทรัพย์   จ านวน   4  กลุ่ม  สมาชิกรวม   170   คน                           
  3.  อ่ืน ๆ  จ านวน   1    กลุ่ม   สมาชิกรวม     270   คน  

 

6.8 แรงงาน 
ประชากรผู้ใช้แรงงานในพ้ืนที่ ประมาณ ร้อยละ 40 ของประชากรในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่จะรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ร้อยละ 25 นอกพ้ืนที่ ร้อยละ 15  
 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

  ประชาชนในต าบลจอหอส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ โดยมีศาสนาสถาน 5 แห่ง 1 ส านักสงฆ์ คือ 
  1.  วัดประมวลราษฎร์      ตั้งอยู่ที่บ้านระกาย     หมู่ที่  6 
  2.  วัดบึงทับช้าง       ตั้งอยู่ที่บ้านบึงทับช้าง     หมู่ที่  7 
  3.  วัดบ้านกล้วย       ตั้งอยู่ที่บ้านกล้วย     หมู่ที่  2 
  4.  วัดบ้านกรูด       ตั้งอยู่ที่บ้านกรูด     หมู่ที่ 11 
  5.  วัดบ้านหนองออก      ตั้งอยู่ที่บ้านหนองออก     หมู่ที่ 10 
  6.  ส านักสงฆ์ปฏิบัติธรรมบายพาส    ตั้งอยู่ที่บ้านกรูด     หมู่ที่ 11 

 

7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
   กำรจัดงำนบุญ งำนประเพณีต่ำง ๆ  จะจัดกันตำมควำมเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมำทุกปีและตำมจำรีต
ประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง วันสงกรำนต์ แห่งเทียนเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ และวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
เป็นต้น 
 

   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
   ภูมิปัญญำท้องถิ่น เช่น เพลงโครำช  หมอเรียกขวัญนำค  หมอสมุนไพร   
   ภำษำถิ่น คือ ภำษำโครำช  

  7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก    
   - กลุ่มแค็ปหมู 
   - กลุ่มไข่เค็ม น้ าพริกไข่เข็ม 
   - กลุ่มขนมไทย 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

8.1 น้ า 
   แหล่งน้ าธรรมชาติ คือ ลุ่มน้ าล าตะคอง และมีสระน้ า หนองน้ าๆ ตามหมู่บ้าน 
 

  8.2 ป่าไม้   
  มีพ้ืนที่ป่า คือ สวนป่าองค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ  และสวนสาธารณะหมู่บ้าน 
 

   8.3  ภูเขา 
    - ไม่มี- 
 

   8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ทรัพยากร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ดิน น้ า ป่าไม้ 
 

  ดิน    พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในการเพราะปลูก เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนน้อยในการ
     เพราะปลูก เป็นดินเค็ม 
  น้ า    ล าน้ าดิบที่ใช้อุปโภค บริโภค มีเพียง 1 สาย คือ ลุ่มน้ าล าตะคอง  ในช่วงหน้าแล้งไม่เพียงพอต่อ
     การอุปโภคบริโภค 
  ป่าไม ้ พ้ืนที่ป่าไม้มีปริมาณไม่มาก เนื่องจากการพัฒนาของสังคม อุตสาหกรรม ในพ้ืนที่มากขึ้น 
  สรุป  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดับปานกลาง 
 

 
***************************************** 

 

 
 
 
 
 
 
 



  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน                                                       หน้า 10 
 

ส่ส่วนที่ วนที่ 22 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)    
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์
แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบัน
หลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคง
ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 ยึดหลักการ  
 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ย่ังยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
 

  1.2.1 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด 
20 ประเด็น ดังนี้  
 1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของ  ประเทศ 
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ ยกระดับ
คุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  
 4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
 5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า  
 6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและ
ศักยภาพของพ้ืนที่ กายภาพของพ้ืนที่ 
 7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต  และ
บริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค การผลิต
และบริการส าหรับอนาคต  
 8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  
 9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต  และ
สนับสนุนภาคการผลิต  
 10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
 12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของ ประเทศ
 14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน  
สังคมไทย  
 15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและ  พัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพชีวิต
ของทุกกลุ่มในสังคม  
 16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่  
 18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้สามารถแข่งขันได้  
 20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ  
 

 1.2.1 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 วัตถุประสงค์  
 1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 2. มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม  
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 3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน  
 4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ  
 6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
 7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  
 

 เป้าหมาย  
 1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม  
 2. ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได้ และความยากจนลดลง  
 3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได้  
 4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 5. มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ  
 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม  จาก
ประชาชน  
 

 1.2.2 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ 
ยุทธศาสตร์   
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 แนวทางการพัฒนา  
 1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
 1.2 พัฒนาศักยภาพคน  
 1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
 1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ  
 1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย  
 1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ  
 

 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม  
 แนวทางการพัฒนา  
 2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
 2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
 2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
  

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
 3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  
 
 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา  
 4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
 4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
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 4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
 4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 5.1 รักษาความมั่นคงภายใน  
 5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
 5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  
 5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
 5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา  
 

 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล       
ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา  
 6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
 6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ  
 6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล  
 6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท.  
 6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต  
 6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
 

 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 แนวทางการพัฒนา  
 7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
 7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
 7.4 พัฒนาด้านพลังงาน  
 7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
 7.6 พัฒนาระบบประปา  
 

 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา  
 8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
 8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
 8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
 9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
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 9.2 การพัฒนาเมือง  
 9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
 

 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนา  
 10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  
 10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  
 10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ  
 10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค  
 
 1.2.3 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน  
 2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน เฉพาะด้าน 
และแผนปฏิบัติการ  
 3. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท า ยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
 4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
 5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน  
 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
 1.3 แผนพัฒนาภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 เป้าหมาย   
 ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง   
 1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
 2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม  
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
 5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และพ้ืนที่ 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
 6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็ง  ทาง
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 โครงการที่ส้าคัญ (Flagship Project)  
 1.โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2.โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
 3.โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์  
 4.โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
 5.โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม  
 1.4 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 –2565) ฉบับ ทบทวน 
ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุปประเด็น 
ส าคัญ ดังนี้  
 ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
 1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
 2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
 3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี ชื่อเสียง 
 4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
พันธกิจ (Mission)  
 1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
 3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
 4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
 6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
 7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
 8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม  
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เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
 จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560     
มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค เกษตรกรรม        
มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของ กลุ่มจังหวัด 
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทาง การเกษตรที่โดดเด่น 
ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่  หลากหลาย ทั้งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่ง ท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลก เป็นแหล่ง
ผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สิน
เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาค ด้านรายได้ (Gino coefficient) สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ 
จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น  
 

“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” 
 
โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์  ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่น  ใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา  เป็นหลักใน
การด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้  เพียงพอ
ตลอดปี โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ า การกระจาย น้ าไปยังพ้ืนที ่ 
 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบ วงจร
ในพ้ืนที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  แห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด นครราชสีมาให้เป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร  
 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร และนอก
ภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  
 5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน โครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาล
ไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการ  สร้างการตลาดให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด  
 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หรือ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่น ลูกหลาน และ
การเพ่ิมศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต  
  

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
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แนวทางการพัฒนา  
 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
 1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
 1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย  
 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
 1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
 2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน  
แนวทางการพัฒนา  
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
 2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
 2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
 2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
 2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
 2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน  
 2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด  
 2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
 2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
 2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
 2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา  
 3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
 3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง  
 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
 3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง  
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3.3 แผนพัฒนาจังหวัด  
ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
 1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค  
 2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
 5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  

 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา(พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

“ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
นวัตกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

 
 ตัวช้ีวัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา  
 1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
 2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4  
 3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๕  
 4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%)  
 5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
 1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถ
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  
 2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  
 3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
 6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICECity/ 
Art City / Safe City) 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 สรางเสริมระบบโครงสรางพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหง 
อนาคต และเพิ่มขีดความสามารถการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ  
 1) วัตถุประสงค  
1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการคา การลงทุนและเศรษฐกิจ  
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระจายรายไดใหจังหวัด  
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการคมนาคมการขนสงกระจายสินคา และพัฒนาการเชื่อมตอกับการ เดินทางตอเนื่องหลาย
รูปแบบ  
4. เพ่ือพัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาค และภูมิภาค 
 2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
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1. รอยละรายไดเฉลี่ยของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)  
2. รอยละของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน (%)  
3. อัตราคาขนสงและกระจายสินคาลดลง (%)  
4. เวลาที่ประหยัดไดจากการเดินทางบนระบบทาง (หนวย : นาที)  
5. คะแนนคุณภาพของโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนของประเทศไทย โดย World Economic Forum (หนวย : คะแนน 
(1-7)  
6. รอยละความส าเร็จของความรวมมือและแลกเปลี่ยน อยางนอย 1 ดาน ไดแก ดานการศึกษา ดานการคาการลงทุน 
หรอืดานการทองเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม  
 3) แนวทางการพัฒนา  
1. เสริมสรางและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานกายภาพและดานดิจิทัล ยกระดับ ขีดความสามารถการคา การ
ลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง  
2. จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายไดใหจังหวัด รวมทั้งจัดตั้งทาเรือบก
นครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนยกระจายสินคา (ICD)  
3. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมหลักตอเชื่อมกับภาคและ ภูมิภาค เชน EEC , 
GMS เปนตน  
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง  
 4) แผนงานโครงการ  
(1) แผนงาน  
1. สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
2. สงเสริมและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา การจัดตั้งทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย
กระจายสินคา (ICD)  
3. สงเสริมและพัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนาฝมือ ก าลังคน  
4. สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และ ความสัมพันธระหวาง
ประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
(2) โครงการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการ  
กิจกรรมหลักที่ 1 กอสราง ซอมแซม ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับเสนทางคมนาคมขนสง และการบริหารจัดการ (โลจิ
สติกส)  
กิจกรรมหลักที่ 2 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมาทาเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย
กระจายสินคา (ICD)  
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาการศึกษา การเรียนรูดานการคมนาคมสรางโอกาสและพัฒนา ฝมือใหกับผูอยูในวัยแรงงาน
และผูประกอบการ  
กิจกรรมหลักที่ 4 สงเสริมและพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือดานการคา การลงทุน เศรษฐกิจ และความ
สัมพันธระหวางประเทศเมืองพ่ีเมืองนอง 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมตอภาคและภูมิภาค  
1) วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ในการแขงขันดานการทองเที่ยว  
 2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
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 1. จ านวนนักทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ 5  
 2. รายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มข้ึน รอยละ ๕  
 3. อุทยานธรณีโคราชไดรับการประกาศเปนอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  
3) แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตอุทยานธรณีโคราช (Khorat Geopark ใหไดมาตรฐานเชื่อมโยง กับ 
Geopark ของภาคและของภูมิภาคอาเซียน  
 2. สรางเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน ภาวะแวดลอม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม ที่มาจาก
ความโดดเดนในแตละพ้ืนที่ ทั้งแหลงทองเที่ยวประวัติศาสตร ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชน เกษตร อุตสาหกรรม ศิลปะ 
กีฬา (Sport City) อาหาร สรางความเอกลักษณที่โดดเดนของจังหวัด  
 3. พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรดานการทองเที่ยว ทั้งหนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวของ  
 4. สรางเสริมระบบขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ และการตลาดดานการทองเที่ยว  
 5. เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทองเที่ยวฉันทเมืองพ่ีเมืองนองกับประเทศในภูมิภาค  
 6. ยกระดับการจัดงานทองเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร  
4) แผนงานโครงการ  
 (1) แผนงาน  
 1. เสริมสรางและพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกแหลงทองเที่ยวที่หลากหลาย  
 2. เสริมสรางและพัฒนาสินคา และบริการเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวใหมีมูลคาเพ่ิมขึ้น  
 3. สงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวและกีฬาสู มาตรฐานสากล  
 4. สงเสริมและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว  
 (2) โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและกีฬา  
 กิจกรรมหลักท่ี 1 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สนามกีฬา รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวและกีฬา  
 กิจกรรมหลักท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย  
 กิจกรรมหลักท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาสินคาและบริการ ดานการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย  
 กิจกรรมหลักที ่4 การพัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว กีฬา และเครือขาย  
 กิจกรรมหลักท่ี 5 บริหารจัดการอุทยานธรณีโคราชสูอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
 1) วัตถุประสงค  
 1. เพ่ือมงุสูการเติบโตทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 2. เพ่ือตอยอดผลิตทางการเกษตรและของเสียไปสูผลิตภัณฑชีวภาพ และผลิตภัณฑแปรรูปมูลคาสูง  
 3. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเชิงพ้ืนที่สูประตูระเบียง เศรษฐกิจ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC)  
 4. เพ่ือยกระดับเครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา (BCG Korat Global 
Network)  
 5. เพ่ือสงเสริมและยกระดับวิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ดานการเกษตร อาหาร  และ
อุตสาหกรรม  
 2) เปาหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา  
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 1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา 10% 
ภายในระยะเวลา 5 ป  
 2. ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารของจังหวัดนครราชสีมาติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ภายใน
ระยะเวลา 5 ป  
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีในดานเกษตร อาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑแปรรูป ไมนอยกวา 1,000 คน   
ตอป  
 4. จ านวนครัวเรือนไดรับการสงเสริมอาชีพในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 1,000 ครัวเรือนตอป  
 5. เครือขายพันธมิตรตางประเทศ BCG ของจังหวัดนครราชสีมา ไดแก ประเทศจีน ลาว พมา เขมร และ
เวียดนาม เพื่อสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑแปรรูปทองถิ่น  
 6. มูลคาเพ่ิมของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมเปาหมายไมนอยกวารอยละ 5  
 3) แนวทางการพัฒนา  
 1. พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย เพ่ือการ
บริโภคและสงออก  
 2. ผลักดันและสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสูภายนอก ภายใตความรวม
มือของกลุมผูประกอบการ หนวยงาน และชุมชน  
 3. พัฒนาสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรมูลคาสูง สรางนวัตกรรม แบรนดจากพ้ืนที่ เชน ขาวหอมมะลิทุมสัม
ฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง (โคราช วากิว) ไมผล พืชเศรษฐกิจทางเลือก ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมไหมครบ
วงจร สินคาเกษตรอินทรีย  
 4. ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนอง ตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน  
 5. สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และการยกระดับวิสาหกิจเพื่อสังคม ใหเกษตรและชุมชน พ่ึงตนเองไดอยาง
ยั่งยืน 
 4) แผนงานโครงการ  
 (1) แผนงาน  
 1. สงเสริมและยกระดับเศรษฐกิจเชิงคุณภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ๒. พัฒนานวัตกรรมเกษตร การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมสู การพัฒนาที่ยั่งยืน (Food 
Valley)  
 (2) โครงการ  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร และอุตสาหกรรมปลอดภัย Food Valley  
 กิจกรรมหลักท่ี 1 สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมา  
 กิจกรรมหลักที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงเครือขายการผลิตผาไหมและ ผลิตภัณฑจากไหมสูสากล 
 กิจกรรมหลักที่ 3 การบริหารจัดการน้ า สิ่งกอสรางแหลงกักเก็บน้ า รวมทั้งระบบผันน้ า/ สงน้ า ทางและ
สะพานขามล าน้ าและสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร    
 กิจกรรมหลักที่ 4 การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ เพ่ิมผลผลิตมูลคาสินคาเกษตรและสินคา จากสิ่งบงชี้ทางภูมิ
ศาสตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
 กิจกรรมหลักที่  5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของรัฐ เกษตรกร ประชาชนผู อยูใน วัยแรงงาน ผู
ประกอบการ และเกษตรกรรุนใหมสูภาคเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปญญาชาวบาน หลักวิชาการ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในยุคดิจิทัล  
 กิจกรรมหลักที่ 6 การแปรรูปผลผลิตการเกษตรและสรางมูลคาเพ่ิม ดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ
ยกระดับสินคาเกษตรสูสากล  
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 2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
 3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
   ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
 2.  จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 
 3.  จ านวนสถานประกอบการที่เพ่ิมข้ึนอย่างมีระบบ 
 

 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   เป้าหมาย 
  เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการพ่ึงตนเอง 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
 4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
 5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
   ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
 2.  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาเพ่ิมข้ึน 
 3.  จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
   เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชนซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 2.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
 3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 2.  จ านวนผู้ประกอบและผู้บริโภคได้ให้ความร่วมมือ 
 3.  จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดน้อยลง 
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 5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   เป้าหมาย 
  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
 4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
  ตัวช้ีวัด 
 1.  จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
 2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
 3.  ส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล (PSO) 
 4.  ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ 
 6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 
  เป้าหมาย 
 เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะ
ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล 
  แนวทางการพัฒนา 
 ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะ  ตามแนวทางและ
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนดและด าเนินงานหรือกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด  และรักษาชุมชนเข้มแข็ง 
3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและเด็ก 

 4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  

5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการสาธารณสุข 
6.  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานบริการกิจการสาธารณะ 
2.  ปัญหายาเสพติดไม่มีและชุมชนเข้มแข็ง 
3.  มารดาและทารกได้รับการดูแล 
4.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จ านวนอุบัติเหตุอุบัติภัย อาชญากรรมมีจ านวนลดลง 
5.  จ านวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างถ้วนหน้า 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  ก่อสร้างและปรับปรุงถนน  บ ารุงถนน  สะพาน 
ทางเท้าและท่อระบายน้ า 
 
 
 
 
 
1.2  การขยายเขตไฟฟ้า 
 
1.3  การก่อสร้างและขยายประปา 
 
1.4  การบริหารสาธารณะที่พึงได้รับ 
 
 

1.1.1  ก่อสร้างถนน 
1.1.2  ก่อสร้างท่อระบายน้ า 
1.1.3  ก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า 
1.1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
1.1.5  ก่อสร้างทางเท้า 
1.1.6  ปรับปรุงและก่อสร้างสะพาน 
1.1.7  การจัดการผังเมือง 
1.2.1  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 
1.2.2  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ 
1.3.1  ขยายเขตบริการประปา 
1.3.2  ปรับปรุงกิจการประปา 
1.4.1  ติดตั้งระบบโทรศัพท์ 
1.4.2  การบริการดูแลด้านการสาธารณสุข 
1.4.3  การให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

2.1  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 
 
2.2  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและ
กลุ่มอาชีพ 
 
 
2.3  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและ
ผู้บริโภค 
3.1  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น   
 
 
 
3.2  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
 

2.1.1  จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้หรือศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตรแบบอินทรีย์ 
2.1.2  ฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.1  ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพ 
2.2.2  ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.3.1  ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอย่างมีระบบ 
3.1.1  รณรงค์สร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม 
3.1.2  ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ไทย 
3.1.3  เสริมสร้างท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
3.2.1  ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 
3.2.2  ส่งเสริมทักษะการเรียนวิชาชีพ 
3.2.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
3.2.4  จัดให้มีห้องสมุดชุมชนเสริมทักษะการอ่าน 
3.2.5  ส่งเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 3.3  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
 

3.3.1  ส่งเสริมการสร้างกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  
(TOBENUMBERONE) 
3.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
3.3.3  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
3.3.4  รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
3.3.5  รณรงค์ส่งเสริมสุขาภิบาลอาหาร 
3.3.6  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 
3.3.7  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
3.3.8  จัดหาเครื่องมือเวชภัณฑ์ทางการแพทย์บริการ
ประชาชน 
3.3.9  ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 
3.3.10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
3.4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ 
3.4.2  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.4.3  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี แม่บ้าน 
อสม. 
3.4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 
3.4.5 เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 
 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

3.5  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
4.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
4.2  การจัดการระบบน้ าบ าบัดน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
4.3  การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูล
ฝอย 
 

3.5.1 ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวน
นันทนาการ 
3.5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
3.5.3  จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมในชุมชน 
4.1.1  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างส านึกให้
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม 
4.1.2  ขุดลอกคลองธรรมชาติให้ดูเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
4.1.3  ฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2.1  รณรงค์สร้างจิตส านึกให้การก าจัดน้ าเสียของ
ชุมชน 
4.2.2  ก ากับดูแลและตรวจสอบโรงงานและสถาน
ประกอบการให้เพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย 
4.2.3 ออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลที่
เกี่ยวข้องกับการบ าบัดน้ าเสีย 
4.3.1  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 
4.3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะ
เพ่ือการกลับมาใช้ใหม่หรือแปรรูป 
4.3.3  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
5.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
5.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
องค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

4.3.4 โครงการฝึกอบรมการท าน้ าหมักชีวภาพประจ า
หมู่บ้าน   
4.3.5 ความร่วมมือในการจัดการขยะมูลฝอยกับ
องค์กรอ่ืน 
5.1.1  ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเข้ามามี
บทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.1.2  จัดท าประชาคมให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
5.1.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้บ้านเรือนชุมชนน่าอยู่ 
 
5.2.1  เสริมสร้างให้ความรู้ ทักษะแก่บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
5.2.2  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เสริมสร้างศักยภาพใน
การบริหารจัดการ 
5.2.3  ปรับปรุงอัตราบุคลากรให้สามารถบริการ
จัดการตอบสนองความต้องการประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของ
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

5.3  ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
สากร (PSO) 
 
 
5.4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  การถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 
 

5.3.1  เสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการ
บริการประชาชนสู่สากลตามมาตรฐานสากล 
5.3.2  ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารที่ท าการรองรับ
การบริการประชาชน 
5.4.1  บัญญัติข้อบัญญัติ อบต. เพ่ือควบคุมจัด
ระเบียบชุมชน 
5.4.2  รณรงค์สร้างจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
5.4.3 ฝึกอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือตรวจสอบดูแล

ชุมชนและสังคม 
5.4.4  รณรงค์สร้างความปลอดภัยในการขับข่ี
ยวดยานพาหนะในเขตชุมชน 
5.4.5  ติดตั้งป้ายชื่อซอยในเขตชุมชน 
6.1.1  เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและอุปกรณ์เพ่ือ
รองรับการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษา  ทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 
6.1.2  ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่
ขาดแคลน 
6.1.3  สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริม
การศึกษา 
6.1.4  ส่งเสริมสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาแก่
นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดโอกาส 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 

 
 
6.2  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังรักษาบ าบัดผู้
เสี่ยงติดยาเสพติดและรักษาสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 
 
 
 
6.3  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและ
ทารก 
 
 
6.4  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ลดปัญหาความรุนแรงของครอบครัว 
อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและการบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

6.1.5  ส่งเสริมการสาธิตการฝึกวิชาชีพแก่นักเรียน 
นักศึกษา 
6.2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
6.2.2  ฝึกอบรมอาสาสมัครสร้างจิตส านึกเพ่ือต่อต้าน
ยาเสพติด 
6.2.3  รณรงค์  เฝ้าระวัง  บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
และสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
6.3.1  ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดา
และทารก 
6.3.2  เยี่ยมเยือนแม่หลังคลอด 
 
6.4.1  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ประจ าต าบล 
6.4.2  ขับข่ีปลอดภัยด้านการจราจร 
6.4.3  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการส่งเสริมการป้องกัน
ภัยและเพ่ิมศักยภาพ 
6.4.4  รณรงค์และป้องกันลดปัญหาการสร้างความ 
รุนแรงภายในครอบครัว 
6.4.5  จุดตรวจบริการประชาชน 
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 6.5 ส่งเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 

 
 
6.6  ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

6.5.1  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขตาม
นโยบายประกันสุขภาพ  30  บาท 
6.5.2  สุขใจวัยทอง 
6.6.1  ปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามแนวทางนโยบาย
ของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
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3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ ได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา       
อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths:S) 
 1. เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีความพร้อมด้านการให้บริการ  โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความพร้อมต่อการ
พัฒนาที่ต่อเนื่อง  และมีขีดความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานระดับดีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะต าแหน่ง   และมีจ านวน
เพียงพอกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีการคมนาคมสะดวกและใกล้ตัวเมือง 
 4. ประชาชน  ชุมชน  องค์กรเอกชนให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  ตรวจสอบ  ติดตามการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเป็นชุมชนเมืองก่ึงชุมชนชนบท 
 5. ประชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยสูง 
 6. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีวิถีชีวิต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเอง 
จุดอ่อน (Weaknesses:W) 
 1.  ปัญหาการขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่งกักเก็บน้ าส าหรับใช้ในการเกษตรและการอุปโภคบริโภค    
และขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 2.  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอขาดการจัดระเบียบของเมือง  และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
 3.  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นพื้นที่สีเขียว 
 4.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ปริมาณขยะ   ปัญหาน้ าเสีย  และมลพิษทางอากาศมี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น อันจะเป็นส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในเขต 
โอกาส (Opportunities:O) 
 1.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and 
Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรม น าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน เข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ  และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ใน
ประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ซึ่งมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
 2.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจในการจัดการระบบบริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถิ่น   โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง 
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอมีความสัมพันธ์อันดีกับองค์การบริหารส่วนต าบลโดยรอบ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ท าเกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและการพัฒนา 
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อุปสรรค (Threats:T) 
 1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคท่ีมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างต่ า ส่งผลต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 2.  สถานะการณ์ทางการเมืองของชาติส่งผลต่อความต่อเนื่องในการพัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ความไม่มี
เสถียรภาพของรัฐบาลส่งผลต่อทิศทางนโยบายการพัฒนาประเทศ 
 3.  การขยายตัวของการเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอย่าง
รวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมีความต้องการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น  ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
 4.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนาธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นหันไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติ
มากขึ้นส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคม 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 - ๒๕65)ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 
นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไมส่ามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวา่งเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

๓) หมู่บ้ายขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

๔)  ถนนในต าบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป้นหลุมเป้นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สญัจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  
 

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผูป้่วย 

 

 
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและน้ าเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าท่ียังไม่
สะอาดและมสีิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าท่ีไม่ไดคุ้ณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ขอบขายและปรมิาณ

ของปัญหา/ 
ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พกิารไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวยัรุ่นตดิเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพตดิ 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

๕) ประชาชนกรอายตุั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรทีสู่บบุหรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จ านวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดืม่สรุา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๑) ประชาชนไมม่ีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงนิทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉลีย่ต่อปี 
ต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท  
จ านวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวท่ีตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

๗) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตเทศบาล - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 
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ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชมุชนและ
การรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมเีพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

๒) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวติและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปดิ  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๓) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็และ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไมส่ามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมลูสตัว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารตี 
ประเพรีและภูมิปญัหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี ประ
เพรีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

      
ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชน เคหะและชุมชน กองช่าง 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

2 การพัฒนาเศรษฐกิจ 

การเศรษฐกิจ การเกษตร 

ส านักปลัด 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป 

เกษตร สังคมสงเคราะห์ 

3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บริการชุมชน 
การศึกษา 

กองการศึกษา 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

สาธารณสุข 
การด าเนินงาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม สังคมสงเคราะห์ 

บริหารทั่วไป 
การศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ ส านักปลัด 
บริหารทั่วไป 

4 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

การเศรษฐกิจ เคหะและชุมชน กองช่าง 

เกษตร บริหารทั่วไป ส านักปลัด 

5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป สาธารณสุข 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

การด าเนินงาน บริหารทั่วไป ส านักปลัด 

6 

ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลละ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

บริหารทั่วไป การศึกษา กองการศึกษา 
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบลจอหอ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง 

การด าเนินงาน บริหารทั่วไป ส านักปลัด 



แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

1
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3 781,000 311 216,197,500 314 216,197,500
แผนงานเคหะและชุมชน 2 573,000 61 46,770,000 61 47,343,000
แผนงานการเกษตร 5 11,330,500 5 11,330,500
แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 14,000,000 2 14,000,000

5 1,354,000 379 288,298,000 382 288,871,000
2

3
แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 100,000 1 100,000
แผนงานการเกษตร 1 100,000 1 100,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1 100,000 1 100,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 500,000 5 500,000
แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 11 900,000 11 900,000
แผนงานการศึกษา 1 200,000 6 9,200,000 7 9,400,000
แผนงานสาธารณสุข 5 950,000 5 950,000
แผนงานงบกลาง 4 20,360,000 4 20,360,000

1 200,000 34 32,210,000 35 32,410,000

รวม

รวม

ที่

ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพชีวติ

รวม 5 ปี

รวม

ป ี 2562 ป ี2563 ป ี 2564

ยุทธศำสตร์

ป ี 2561

2.บัญชโีครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

ป ี 2565

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจอหอ

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

อ ำเภอเมอืงนครรำชสีมำ  จังหวัดนครรำชสีมำ



จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 
งบประมำณ

(บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

 งบประมำณ
(บำท)

ที่

รวม 5 ปีป ี 2562 ป ี2563 ป ี 2564

ยุทธศำสตร์

ป ี 2561 ป ี 2565

4
แผนงานสาธารณสุข 2 200,000 2 200,000
แผนงานเคหะและชุมชน 1 50,000 1 50,000
แผนงานการเกษตร 5 320,000 5 320,000

8 570,000 8 570,000
5

แผนงานบริหารงานทั่วไป 18 1,370,000 18 1,370,000
แผนงานเคหะและชุมชน 1 100,000 1 100,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 260,000 5 260,000
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 210,000 2 210,000

26 1,940,000 26 1,940,000

6

แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 800,000 2 800,000
2 800,000 2 800,000

6 1,554,000 449 323,818,000 453 324,591,000

ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์ของจังหวดั

รวม

รวมทั้งสิ้น

รวม

รวม

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม



แบบ ผ.02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 787,500 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ซอยบ้านผู้ใหญ่ - สนามกีฬา  - ช่วยระบายน ้า 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ จากน ้าท่วม
หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 312 เมตร ท่อระบายน ้า คอนกรีตเสริม  - ช่วยการระบายน ้า

เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 
เมตร ระยะทางรวมบ่อพัก 17 เมตร
บ่อพักฝา ค.ส.ล.  2 บ่อ
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 336,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยประสพโชค และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 160 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 298,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยแม่ทองหล่อ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 143 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2  ยกระดับสังคมใหเ้ปน็เมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 756,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยบ้านนางยูน  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 313 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 803,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

คุ้ม 3-4 ฝ่ังซ้าย  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 335 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

 
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 145,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยโกมินทร์  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 50 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

 

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างถนน ขยายผิว เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายผิวจราจรความกว้าง ขนาดเพิ่มเฉล่ีย 651,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้างข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ถนนเล่ียงเมือง - หมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 605 ม. หรือ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

สิรารมย์ การเกษตร พื นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,077 ตารางเมตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,656,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาเหล็กหล่อ  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 465 เมตร จากน ้าท่วม

ซอย 3 - สิรารมย์ บ่อพักฝาเหล็กหล่อ 47 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

 
3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,220,000 ร้อยละ ๘๐  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร ประชาชนมีความ เสียหายของผิวจราจร
ฝาเหล็กหล่อ  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 547 เมตร พึงพอใจและได้ จากน ้าท่วม
โรงเรียนบึงทับช้าง - ซอย 8 บ่อพักฝาเหล็กหล่อ 55 บ่อ ใช้ประโยชน์  - ช่วยการระบายน ้า
หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,700,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก -  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 482 เมตร จากน ้าท่วม

ฝาเหล็กหล่อ บ่อพักฝา ค.ส.ล. 16 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

เซ็นทรัลโฮม - คอกม้า บ่อพักฝาเหล็กหล่อ 33 บ่อ 

หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 156,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
บ้านนางสมนึก-บ้านนางทองค้า และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 76 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,850,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หนองม่วง - คอกม้า และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 612 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างสะพาน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,500,000 สะพานที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 6.00 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ทางเข้าหมู่บ้านส้าโรง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 14  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 9 บ้านส้าโรง การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
2 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การสัญจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 635,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต และการขนส่งได้รับ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

คลองชลประทาน - ความสะดวก 0.04 เมตร ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ศาลาประชาคม 405 เมตร หรือ พื นที่ไม่น้อยกว่า ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 9 บ้านส้าโรง 2,025 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 231,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.20 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ศาลาประชาคม - ศาลตาปู่  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 117 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 9 บ้านส้าโรง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

 
4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ช่วงที่ 1 195,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยป้าด้า และขนส่งพืชผลทาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ระยะทางประมาณ 76 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ช่วงที่ 2

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ระยะทางประมาณ 15 ม. 

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,570,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

แยกนาบุงลี - ถนนเล่ียงเมือง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 757 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 432,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 150 เมตร จากน ้าท่วม

ซอยยุพิน บ่อพัก 15 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 204,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 62 เมตร จากน ้าท่วม

หลังศาลตาปู่ บ่อพัก 6 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด

5 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด   - ช่วยการระบายน้ า



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก บ่อพัก 50 บ่อ   - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้การสัญจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 1,570,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต และการขนส่งได้รับ ขนาดกว้าง 4.00 - 5.00 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

สายกลางหมู่บ้าน ความสะดวก หนา 0.04 เมตร ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด 1,027 เมตร หรือ พื นที่ไม่น้อยกว่า ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5,000 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 920,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก -  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 384 ม. จากน ้าท่วม

วัดบ้านกรูด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด
3 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้การสัญจร เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต 2,458,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต และการขนส่งได้รับ ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00  เมตร  ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

โรงเรียนบ้านกรูดหนองออก - ความสะดวก หนา 0.04 เมตร ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

สุดเขต อบต.จอหอ 1,490 เมตร หรือ พื นที่ไม่น้อยกว่า ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด 7,871 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด   - ช่วยการระบายน้ า

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด บ่อพัก 50 บ่อ   - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 103,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางวอน - บ้านนายทอง  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 42 เมตร จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

 
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 199,000 รางระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางมะลิวัลย์ -  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 83  ม. จากน ้าท่วม

สวนนายเสมียน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช

3 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

4 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช บ่อพัก 50 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

1 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,691,000 รางระบายน ้าได้รับ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง สะดวกสบายในการ

ระบบระบายน ้า  และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 320 เมตร เดินทางและขนส่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การเกษตร รางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พืชผลทางการเกษตร

ซอยสามัคคี  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 320  ม. 

 - ช่วยระบายน ้า ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร

บ่อพักฝา ค.ส.ล. 4 บ่อ 

ระยะทางประมาณ 34 เมตร 

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,688,000 ท่อระบายน ้าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก -  - ช่วยระบายน ้า ระยะทางประมาณ 472 เมตร จากน ้าท่วม

ฝาเหล็กหล่อ บ่อพักฝา ค.ส.ล. 4 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

บ้านออมสิน - ซอยสมศรี บ่อพักฝาเหล็กหล่อ 44 บ่อ 

หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด
3 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 526,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยลุงหล่อ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 299 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ข้างละ 0.20 เมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

4 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 600,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

5 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 455,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

6 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดผิวจราจร 1,338,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ภายในหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,230,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 ม. จากน้ าท่วม
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

 
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,420,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ภายในหมู่บ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 500 เมตร จากน้ าท่วม
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา บ่อพัก 50 บ่อ   - ช่วยการระบายน้ า

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

รวม จ านวน  73  โครงการ 0 0 0 781,000 16,943,000



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

74 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 143,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยยายเล่ียม  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 72 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

75 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้างเพิ่มเฉล่ีย 1.00 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยบ้านนางเสมอ และขนส่งพืชผลทาง หนา 0.15 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ระยะทางประมาณ 79 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

76 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,059,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

แบบมีรางต้ืน ริมถนนรัตนพิธาน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 320 เมตร จากน้ าท่วม

(ฝ่ังซ้ายทาง) ระยะที่ 2 บ่อพัก32 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

ซอยบ้านนายประจวบ - รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

ร.ร.บ้านกล้วย

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

77 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,078,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

แบบมีรางต้ืน ริมถนนรัตนพิธาน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 329 เมตร บ่อพัก จากน้ าท่วม

รร.บ้านกล้วย - อู่รถบัส 32 บ่อ ตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย 10 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

78 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 79,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยตรงข้ามโรงผลิตน้ าประปา  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 40 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

79 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 118,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

หลังโรงแหนม  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 60 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

80 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 311,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยบ้านตาแขก-ยายต๋ิม  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 141 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

81 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 386,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองประปา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 144 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ข้างละ 0.20 เมตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

82 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 408,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 198 เมตร จากน้ าท่วม

บ้านนายไกรลาศ - หนองขิม บ่อพัก 20 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

83 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 63,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ตรงข้ามบ้านจ่าแอ๊ด(ซ.3) และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 44 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ข้างละ 0.20 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

84 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 675,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทานฝ่ังทิศใต้ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 200 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

85 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 573,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หลังโรงแหนม และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 200 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

86 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 138,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยนายมั่ง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 62 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

87 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 41,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 20 เมตร จากน้ าท่วม

เชื่อมเหมืองยืม บ่อพัก 1 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

88 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 535,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยปาริชาติ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 200 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

89 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 545,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยตาแขก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 190 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

90 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 350,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาตะแกรงเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 160 เมตร จากน้ าท่วม

นายชิด - สระประปา บ่อพัก 16 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

91 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 378,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาตะแกรงเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากน้ าท่วม

บ้านบ่อทอง บ่อพัก 10 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

92 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 333,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ร้านลาบ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 150 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

93 โครงการก่อสร้าง  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม พื้นที่ 1,000 ตร.ม 2,500,000 ร้อยละ ๘๐ เพื่อการจัดการน้ าเสีย กองช่าง
บ่อพักน้ าเสีย ผิวจราจร ประชาชนมีความ ภายในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย  - ช่วยระบายน้ า พึงพอใจและได้

ใช้ประโยชน์

94 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,806,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

โรงพลาสติกอ้อมหนองโบสถ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 830 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ข้างละ 0.20 เมตร

95 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน 2,400,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

โรงพลาสติก - หนองตะไก้ และขนส่งพืชผลทาง กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ระยะทางประมาณ 710 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

96 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 660,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยบ้านตาแขก-สนามกีฬา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 238 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

97 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,003,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 370 เมตร จากน้ าท่วม

ริมถนนสายบ้านกล้วย - บ่อพัก 37 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

ส าโรง(ฝ่ังขวา) รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

98 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,610,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก -  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 930 เมตร จากน้ าท่วม

ฝาเหล็กหล่อ บ่อพัก 93 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

ถนนรัตนภิธาน-ถนนเล่ียงเมือง รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

99 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,678,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00-4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ถนนเล่ียงเมือง - เลียบเหมือง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 605 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หนองตะไก้ การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

100 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,578,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยสุนทราภรณ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 467 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ตอนบ้านบ่อทอง - สนามกีฬา การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

101 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 900,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

รางระบายน้ า  และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 215 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

คอนกรีตเสริมเหล็ก การเกษตร รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ซอยสามรัตน์  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ผิวจราจร 0.30 เมตร ระยะทางประมาณ 215 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง

 - ช่วยระบายน้ า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

102 โครงการปรับปรุงถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 460,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

โรงเรียนบ้านกล้วย - และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 115 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

วัดบ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

103 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 316,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยอาจารย์หงษ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 118 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

104 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 123,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยคุณยายละม่อม และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 135 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

105 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 279,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยคุณยายละม่อม และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 135 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

106 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 414,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยสุจริต  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 210 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย  - ช่วยการระบายน้ า



แบบ ผ.02
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107 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 231,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนายจวบ - อู่นายหลอด  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 93 ม. จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย  - ช่วยการระบายน้ า

108 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า   - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 140,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.30 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

หน้าวัดบ้านกล้วย  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 170 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย บ่อพัก 17 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

109 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,998,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 735 เมตร จากน้ าท่วม

ซอยสุนทราภรณ์ บ่อพัก 74 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

คลองชลประทาน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

110 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 5,413,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 1,550 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

111 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,903,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทานฝ่ัง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 545 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ทิศเหนือ ระยะที่ 1 การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย
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112 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,903,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทานฝ่ัง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 545 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ทิศเหนือ ระยะที่ 2 การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

113 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,606,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทานฝ่ัง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 460 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ทิศเหนือ ระยะที่ 3 การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย

114 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,291,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบล าบริบูรณ์ฝ่ังทิศเหนือ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 580 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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115 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 45,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยบ้ายนายผล ฝ่ายโคกสูง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 25.50 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

116 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 723,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยนางเนตร ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 270 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

117 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.20 ม. 320,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

สาตรา ซอย 1 ฝ่ังขวา ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 160 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

หมู่ 6 บ้านระกาย  - ช่วยระบายน้ า รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด จากน ้าท่วม

 - ช่วยการระบายน ้า
118 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 0.60 เมตร 237,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล.พร้อมบ่อพักฝา คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 85 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

โฮมการ์เด้น - รัตนพิธาน  - ช่วยระบายน้ า บ่อพัก 9 บ่อ จากน ้าท่วม

หมู่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน ้า
119 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 444,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมรางระบายน้ า 2 ฝ่ัง ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ซอยสุดใจ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 77 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ 6 บ้านระกาย การเกษตร รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

ขนาดกว้าง0.20 เมตร ระยะทางรวม
ประมาณ 154 เมตร
รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด
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120 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 170,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
ซอยสุมาลี (ตะวันตกวัดระกาย) ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 76 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

121 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,249,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยข้างโรงเรียนระกาย ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 435 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

122 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 369,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยแคทโจ ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 136 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

123 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 378,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบคลองบริบูรณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 170 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

124 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 690,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยวินิจ ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 310 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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125 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,420,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบคลองชลประทาน ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ฝ่ังทิศเหนือ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 420 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ 6 บ้านระกาย การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

126 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 182,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายโย้ง ส าหรับการสัญจรไปมา ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 68 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

127 โครงการก่อสร้างคลองดาด คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 1,000,000 คลองดาดได้รับ  - ช่วยการระบายน ้า กองช่าง
ล าเหมืองตลาด ส าหรับการสัญจรไปมา ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง

หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 620 เมตร
การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

128 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 943,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล. ผิวจราจร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
คุ้ม 1-2 ฝ่ังซ้าย  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมประมาณ 380 เมตร จากน ้าท่วม
หมู่ 6 บ้านระกาย  - ช่วยการระบายน ้า

129 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 เมตร 1,382,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล. ผิวจราจร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
สายกลางบ้าน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 558 เมตร จากน ้าท่วม
หมู่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน ้า

130 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 189,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนหลังร้านก๋วยเต๋ียว ส าหรับการสัญจรไปมา 2.50 เมตร  หนา 0.15 เมตร  ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 107 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร  รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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131 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร 55,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยแลคต้า ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ยาว 29.50 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ไหล่ทางลงหินคลุก และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร กว้างข้างละ 0.50 เมตร  ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
132 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร 133,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยน้ าทิพย์ ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 75 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
133 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 520,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยน้ าทิพย์ ส าหรับการสัญจรไปมา 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 130 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร พร้อมท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
ขนาด Ø 0.40 ม. ระยะทาง
รวมบ่อพัก 80 เมตร บ่อพักฝา 
ค.ส.ล. 8 บ่อ

134 โครงการปรับปรุง-ต่อเติมศาลา เพื่อให้ประชาชนมี ปรับปรุง-ต่อเติม ศาลา 250,000 ร้อยละ ๘๐ มีสถานที่ กองช่าง
กลางบ้าน สถานที่ประชุมและ กลางบ้านพื้นที่ประมาณ ประชาชนมีความ ประชุมและ
ศาลากลางบ้าน จัดกิจกรรมร่วมกัน  45 ตร.ม. พึงพอใจและได้ จัดกิจกรรม
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ใช้ประโยชน์

135 โครงการก่อสร้าง ท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. แบบ 355,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
ริมถนนรัตนพิธานฝ่ังซ้ายทาง ผิวจราจร มีรางต้ืน ขนาด ø 0.60 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวมบ่อพัก116 เมตร จากน ้าท่วม

บ่อพักฝารางต้ืน 12 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า
136 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 48,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนางไปล่ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 27 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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137 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน เสริมผิวจราจร หนา 0.04 เมตร 3,945,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา ความกว้าง 6.0 - 12.0 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่บ้านโฮมการ์เด้น  และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 1,788 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
ส่ีแยกสนามกีฬา-ถนนเล่ียงเมือง การเกษตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,150 ตารางเมตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 6 บ้านระกาย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด
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138 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ า ค.ส.ล. 1,311,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
ซอย 17 - วัดบึงทับช้าง ผิวจราจร รูปตัวยู ฝา ค.ส.ล. ขนาด การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง  - ช่วยระบายน้ า กว้าง 0.30 เมตร ระยะทาง พึงพอใจและได้ จากน ้าท่วม

รวมประมาณ 640 เมตร ใช้ประโยชน์  - ช่วยการระบายน ้า

139 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร 2,005,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หมู่บ้านโชคทวี - ถนนเล่ียงเมือง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 556 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
140 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 2,633,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ส านักงานพัฒนาที่ดิน เขต 3 - ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ซอย 3 และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 582 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

141 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 696,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยหวนหวย ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 เมตร ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 260 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

142 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 232,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 4 ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 255 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
143 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 105,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยตาวิน(แยกจากซอย 14) ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 115 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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144 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 831,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 8 - ซอย 3 ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 558 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

145 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร 499,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 3 - โรงขวด ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 283 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

146 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1,023,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. พร้อมบ่อพัก ฝา คสล. ผิวจราจร 0.60 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน เสียหายของผิวจราจร
ซอย 3 - ถนนเล่ียงเมือง  - ช่วยระบายน้ า ประมาณ 375 ม. บ่อพัก และลักษณะของ จากน ้าท่วม
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง 38 บ่อ ทางหลวงชนบท  - ช่วยการระบายน ้า

147 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 318,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 16 ส าหรับการสัญจรไปมา 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 119 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

148 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ระยะที่  1    1,757,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
รอบหมู่บ้าน บ้านบึงทับช้าง ผิวจราจร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด  การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ระยะที่ 1  ซอย  8  - ช่วยระบายน้ า Ø0.60 ม. บ่อพักฝาเหล็กหล่อ จากน ้าท่วม
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง ระยะทางรวม 430 ม.บ่อพัก 43 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า



แบบ ผ.02
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

149 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ระยะที่  2  2,538,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
รอบหมู่บ้าน บ้านบึงทับช้าง ผิวจราจร ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ระยะที่ 2  ซอย 14 - ซอย 8  - ช่วยระบายน้ า Ø0.60 ม. บ่อพักฝาเหล็ก จากน ้าท่วม
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง หล่อ พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.  - ช่วยการระบายน ้า

กว้าง 0.95 ม. ระยะทาง
รวม 630 ม.บ่อพัก 63 บ่อ
ผิวจราจร ค.ส.ล. พื้นที่ไม่
น้อยกว่า  538 ตร.ม. 

150 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 315,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย หลังศาลตาปู่ (ที่จัดสรร) ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 420ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

151 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. 1,244,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พัฒนาที่ดิน - ซอย 3 ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 582ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
152 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 337,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พัฒนาที่ดิน - ถนนสุรนารายณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 245ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
153 โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 526,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย 21 ส าหรับการสัญจรไปมา 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางรวมประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 420 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

154 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 771,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพัก ฝา คสล. ผิวจราจร 1.00 ม. ระยะทาง การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ซอยโรงขวด  - ช่วยระบายน้ า ประมาณ 135 ม. บ่อพัก จากน ้าท่วม
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง 14 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

155 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชนได้ 1 โครงการ 1,000,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
พร้อมไฟฟ้าส่องสว่าง มีสถานที่พักผ่อน ประชาชนมีความ สะดวกสบายในการ
รอบสระเก็บน้ าบึงทับช้าง พึงพอใจและ พักผ่อน
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง ได้ใช้ประโยชน์



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
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งบประมาณและที่ผ่านมา 

156 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.40 ม. 780,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 250 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
โชคดีมอเตอร์ - ถนนมิตรภาพ  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์  - ช่วยการระบายน ้า

157 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 236,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ริมสระธรรมขันธ์ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 70 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

158 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 75,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนางสาว ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 37 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
159 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 250,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยทางเข้าสถานีรถไฟ ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 85 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
160 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม.หนา 0.15 ม. 76,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายณรงค์ฤทธิ์ ส าหรับการสัญจรไปมา ระยะทางประมาณ 32.00 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
161 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 138,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ซอย 1 ท้ายซอย  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 69 เมตร จากน ้าท่วม
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์  - ช่วยการระบายน ้า
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162 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูปตัวยู 250,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล. ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.20 ม.  การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
ซอย 1 ท้ายซอย  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวม 140 ม. จากน ้าท่วม
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์  - ช่วยการระบายน ้า

163 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. 499,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลาประชาคม - ถนนมิตรภาพ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 367 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
164 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม.หนา 0.15 ม. 983,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลาประชาคม - ถนนมิตรภาพ ส าหรับการสัญจรไปมา ระยะทางประมาณ 367 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
165 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. 1,563,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบทางรถไฟ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
สนามกีฬา-หนองม่วง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 1,050 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

166 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 2,130,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หลังเซนทรัลโฮม-หนองม่วง ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 630 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

167 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
สระธรรมขันธ์ ได้พักผ่อน สระธรรมขันธ์ พร้อมป้าย ผู้สัญจรมีความ สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่บ้าน พึงพอใจและได้ เดินทางและขนส่ง

ใช้ประโยชน์ พืชผลทางการเกษตร
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168 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้ประชาชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
บริเวณสนามกีฬา ได้พักผ่อน สระธรรมขันธ์ พร้อมป้าย ผู้สัญจรมีความ สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ หมู่บ้าน พึงพอใจและได้ เดินทางและขนส่ง

ใช้ประโยชน์ พืชผลทางการเกษตร
169 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 163,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนางต้ิม ส าหรับการสัญจรไปมา 2.80 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 83 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
170 โครงการก่อสร้าง เพื่อป้องกันการกัดเซาะ ผนังกั้นตล่ิง ยาวรวมประมาณ 390 ม. 800,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ผนังกั้นตล่ิงรอบสระธรรมขันต์ ของน้ า ผู้สัญจรมีความ สะดวกและปลอดภัย
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ พึงพอใจและได้

ใช้ประโยชน์

171 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ปรับระดับ - ปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา 200,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ส าหรับออกก าลังกาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. ประชาชน สะดวกและปลอดภัย

พึงพอใจและได้ มีสถานที่
ใช้ประโยชน์ ออกก าลังกาย

172 โครงการก่อสร้างศาลา ที่พักผู้ เพื่อให้มีศาลาที่พักผู้ ศาลาพักผุ้โดยสารขนาด 12 ตร.ม. 80,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โดยสาร โดยสารสะดวกปลอดภัย ประชาชน สะดวกและปลอดภัย
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ พึงพอใจและได้

ใช้ประโยชน์
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173 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 793,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากถนนบ้านนายบุญ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม.ระยะทางประมาณ ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง และขนส่งพืชผลทาง 370 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

174 โครงการถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 922,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สะพานข้ามคลอง - ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
บ้านตาพรหม และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 430 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

175 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 229,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายบุญ-บ้านนายใส ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 330 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
176 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 547,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบล าบริบูรณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
(ฝ่ังทิศตะวันตกสะพาน) และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 245 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
ระยะที่ 2 การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 1,630,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คลองโผล่ - เลียบล าบริบูรณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 760 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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178 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 642,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.04 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
รอบหมู่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 535 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,140 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

179 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 847,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เลียบคลองจาน ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ระยะที่ 2 และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 395 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

180 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 310,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
จากบล๊อคคอนเวิรต์ - และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 255 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
บ้านนายมาก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 9 บ้านส าโรง

181 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 147,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนางอ าไพ - บ้านนายย้อม และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 75 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

182 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. 135,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

ทางหลวงข้างโตโยต้า ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน เสียหายของผิวจราจร

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 23 ม. และลักษณะของ จากน ้าท่วม

การเกษตร ทางหลวงชนบท  - ช่วยการระบายน ้า
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183 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.40 ม. 1,885,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ทางประมาณ 605 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ริมถนนรัตนพิธาน ฝ่ังขวาทาง  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 10 บ้านหนองออก  - ช่วยการระบายน ้า
184 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. หนา 154,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกนาบุ่งลี ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 34 ม. พร้อม และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร คสล.เชื่อมทางพื้นที่ ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

10 ตร.ม.
185 โครงการปรับปรุงถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. หนา 98,500 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกวัดหนองออก ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 20 ม. พร้อม และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร คสล.เชื่อมทางพื้นที่ ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

10 ตร.ม.
186 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 216,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านยายจวบ - บ้านนางนอม ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 98 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
187 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  3.00  เมตร 72,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายเชื่อม  ไชยพิลา ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว  37  เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
188 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4  เมตร 844,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยประชา ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 315 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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189 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4  เมตร 165,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายแปลก ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 62 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
190 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4  เมตร 233,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยเข้าที่สาธารณะ ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 87 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
191 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4  เมตร 92,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยคุ้มรวมพลัง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 36 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
192 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4  เมตร 57,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายสมบูรณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 22 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
193 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  2  เมตร 25,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบุญส่ง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 17 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
194 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  2  เมตร 32,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยยายแป้น ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 22 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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195 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  2.50  เมตร 83,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายหมึก ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 47 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
196 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  4.00  เมตร 603,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยอ้อมสระวัดหนองออก ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางยาว 210 เมตร และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
197 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 907,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เหมืองปลาร้า-นาบุ่งลี ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 1,170 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
198 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 177,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

นานางยุพา - สระวัด ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 10 บ้านหนองออก และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 255 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
199 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 641,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

ซอยหนองมะค่า และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 310 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

200 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 5.00 ม. 290,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หินคลุก ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนายสุชาติ - ยอดมอเตอร์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 206 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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201 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 551,300 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนายสุชาติ - ยอดมอเตอร์ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 206 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

202 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 337,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 136 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

คุ้มเจริญผล - รัตนพิธาน  - ช่วยระบายน้ า จากน้ าท่วม

หมู่ 10 บ้านหนองออก  - ช่วยการระบายน้ า

203 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 352,900 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 175 เมตร จากน้ าท่วม

บ้านนางฝอย - หน้าวัด บ่อพัก 17 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

204 โครงการศึกษารวบรวม  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม จ้างที่ปรึกษา ศึกษา-ออกแบบ 300,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

ระบบระบายน้ า ผิวจราจร ระบบระบายน้ าทิ้ง การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ภายในหมู่บ้านหนองออก  - ช่วยระบายน้ า จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก  - ช่วยการระบายน้ า

205 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,262,000  ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

นาบุงลีเลียบหนองตะไก้ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 350 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

206 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,698,000  ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.80 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 720 เมตร จากน้ าท่วม

โรงฆ่าสัตว์ - ถนนเล่ียงเมือง บ่อพัก 73 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

207 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,291,000  ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก ผิวจราจร เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 0.40 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 630 เมตร จากน้ าท่วม

แยกนายย้อม - โรงฆ่าสัตว์ บ่อพัก 63 บ่อ  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

208 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 526,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 213 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางพร - บ้านนายม้วน  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า

209 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 1,674,000 ร้อยละ ๘๐  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล.หน้าโรงเรียนบ้านกรูด ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 680 ม. ประชาชนมีความ เสียหายของผิวจราจร

หนองออก - ถนนเล่ียงเมือง  - ช่วยระบายน้ า พึงพอใจและได้ จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด ใช้ประโยชน์  - ช่วยการระบายน ้า
210 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 247,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางอรุณ - ถนนเล่ียงเมือง ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 140 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

211 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.50 ม. หนา 65,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านอาจารย์กิ่ง ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 37 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

212 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 72,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายลอย ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 27 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

213 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.00 ม. หนา 158,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางหรีด - บ้านนายเสริม ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 110 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
214 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 133,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายวินัย ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 50 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

215 โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. หนา 208,800 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยคุ้มทรัพย์สมบูรณ์ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 30 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

216 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 219,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 88 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนายรวน - โรงสี  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า

217 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 263,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

บ้านยายเจียว - หน้าวัด ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 106 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

 - ช่วยการระบายน ้า



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

218 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 605,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 242ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอย 3   - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

บ้านลุงเล่ือน - บ้านนายนวล  - ช่วยการระบายน ้า

หมู่ 11 บ้านกรูด

219 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.20 ม. 453,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 230 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางแหม่ว - บ้านนางยวง  - ช่วยระบายน้ า ตัดถนน คสล. 50 ตร.ม. จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า

220 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูป 689,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ซอยพัฒนา 8 - ผิวจราจร ตัวยู ขนาดกว้าง 0.20 ม.  การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ถนนเล่ียงเมือง 2 ฝ่ัง  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวม 350 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า
221 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.00 ม. 35,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนางเกษร ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 24 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
222 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 2.50 ม. 115,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายแปว ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ 11 บ้านกรูด และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 65 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

223 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 533,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางรวมประมาณ 216 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยทองอยู่  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

224 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 506,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 205 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยพัฒนา 3 - ซอยสุขสวัสด์ิ  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า

225 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.20 ม. 695,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 350 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ซอยพัฒนา 1  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด ตัดถนน คสล. 80 ตร.ม.  - ช่วยการระบายน ้า

226 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ า ค.ส.ล. รูป 747,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. คุ้ม 8 - ผิวจราจร ตัวยู  ขนาดกว้าง 0.30 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

ถนนเล่ียงเมือง ฝ่ังซ้ายทาง  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางรวม 303 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ 11 บ้านกรูด  - ช่วยการระบายน ้า
227 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 26,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 1.20 - 2.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนายส าเริง  เรียงจอหอ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 22 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 11 บ้านกรูด การเกษตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า  36 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

228 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 73,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 2.90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนายร่วม  นาคหฤทัย และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 36 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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229 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 287,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

อุ่วินัย - ส.รวมยาง และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 129 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

230 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 89,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หลังบ้านนางชิ้น  ตอนจอหอ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 35 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ 11 บ้านกรูด การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

231 โครงการติดต้ัง เพื่อรักษาความปลอดภัย 1 โครงการ 500,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

กล้องวงจรปิด cctv ในชีวิตและทรัพท์สิน ประชาชนได้รับ ปลอดภัยและการ

ภายในหมู่บ้าน ของประชาชน ความปลอดภัยใน ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ชีวิตและทรัพท์สิน

232 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4,310,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 1,195 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 11 บ้านกรูด

233 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,183,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 605 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
ระยะที่ 1
หมู่ที่ 11 บ้านกรูด
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234 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,127,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 590 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
ระยะที่ 2
หมู่ที่ 11 บ้านกรูด

235 โครงการก่อสร้างศาลา ที่พักผู้ เพื่อให้มีศาลาที่พักผู้ ศาลาพักผู้โดยสารขนาดกว้าง 3.50 เมตร 80,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง
โดยสาร โดยสารสะดวกปลอดภัย ยาว 2.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารรวม ประชาชน สะดวกและปลอดภัย
หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ไม่น้อยกว่า 6.00 ตารางเมตร พึงพอใจและได้

ใช้ประโยชน์
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236 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 45,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนางประนอม - และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 20 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ที่ดินนางทองมี การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช

237 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 311,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนางธูป - บ้านนายสุชาติ และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 140 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

238 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม รางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู 136,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร ขนาดกว้าง 0.20 เมตร การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนายจรูญ - ถนนรัตนพิธาน  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ  68 เมตร จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด  - ช่วยการระบายน้ า

 

239 โครงการก่อสร้างรางต้ืน คสล.  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 1.04 ม. 167,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

ริมถนนรัตนพิธาน(ฝ่ังซ้าย) ผิวจราจร หนา 0.25 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ จากน ้าท่วม

169 ม.  - ช่วยการระบายน ้า

240 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 416,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลตาปู่-คลองชลประทาน ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 145 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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241 โครงการก่อสร้างระบบบ าบัด  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม พื้นที่ 2,500 ตร.ม. 2,500,000 ร้อยละ ๘๐  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

น้ าเสีย ผิวจราจร ประชาชนมีความ เสียหายของผิวจราจร

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยระบายน้ า พึงพอใจและได้ จากน ้าท่วม
ใช้ประโยชน์  - ช่วยการระบายน ้า

242 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 511,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทาง 207 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนายพร-ศาลา  - ช่วยระบายน้ า จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยการระบายน ้า
243 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 177,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายสุรพล ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 255 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
244 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 348,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านลุงเล้ียง-ถนนเล่ียงเมือง ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 130 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

245 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 100,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางหวาน - หนองหว้า ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 110ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
246 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 123,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางพวงรัตน์ - ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

บ้านนางประนอม และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 135ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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247 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 278,000 ร้อยละ ๘๐  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

พร้อมบ่อผัก ฝา คสล. ผิวจราจร 0.30 ม. ระยะทาง ประชาชนมีความ เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางพวงรัตน์ - บ้านนางประนอม - ช่วยระบายน้ า ประมาณ 160 ม. พึงพอใจและได้ จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช บ่อพัก 16 บ่อ ใช้ประโยชน์  - ช่วยการระบายน ้า

248 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 1,566,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร 0.60 ม. ระยะทาง การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

โรงงานลูกชิ้น - อบต.จอหอ  - ช่วยระบายน้ า ประมาณ 540 ม. บ่อพัก จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช 55 บ่อ  - ช่วยการระบายน ้า

249 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.20 ม. 114,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางเหรียญ - นางสายหยุด  - ช่วยระบายน้ า ระยะทางประมาณ 56 ม. จากน ้าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยการระบายน ้า

250 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30 ม. 135,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ  54 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านครูศรเพชร-บ้านนายส ารวย  - ช่วยระบายน้ า จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยการระบายน้ า

251 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.20  ม. 277,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 140  ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนางธูป-บ้านนนายสุชาติ  - ช่วยระบายน้ า จากน้ าท่วม

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ช่วยการระบายน้ า
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252 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 255,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เลียบคลองจานฝ่ังทิศเหนือ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 365 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

253 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดกว้าง 0.30  ม. 792,000 รางระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง

คสล. ผิวจราจร ระยะทางประมาณ 320 ม. การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร

บ้านนายประทีป -  - ช่วยระบายน้ า จากน้ าท่วม

บ้านนางส าเรียง  - ช่วยการระบายน้ า

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช
254 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. 123,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สวนนายจรูญ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 135 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

255 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2,380,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 660 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช
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256 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. 224,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านนายแดง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 88 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
257 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. 175,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยไก่ชน ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 69 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
258 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้การสัญจร ขนาดกว้าง 5.00 ม. 1,447,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านผู้ใหญ่ - บ้านลุงจิตร และการขนส่งได้รับ หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ความสะดวก ระยะทางประมาณ 425 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
259 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 1,090,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสมศรี ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 380 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

260 โครงการถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. 887,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองหญ้าขาว ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร 725 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
261 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. หนา 1,942,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองหญ้าขาว ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 725 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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262 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า  - เพื่อป้องกันน้ าท่วม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1,149,000 ท่อระบายน้ าได้รับ  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
คสล. พร้อมบ่อพักฝา คสล. ผิวจราจร 0.60 ม.ระยะทางประมาณ การก่อสร้าง 1 แห่ง เสียหายของผิวจราจร
หนองแหว่  - ช่วยระบายน้ า 418 ม. บ่อพัก 43 บ่อ จากน ้าท่วม
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ช่วยการระบายน ้า

263 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 472,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ร้านลาบน้องทราย - ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
บ้านออมสิน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 475ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

264 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. 379,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ข้างศาลาประชาคม ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 160ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
265 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.50 ม. 321,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางรถไฟ - เข้าส านักสงฆ์ ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 400ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
266 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 665,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยบ้านหญ้าขาว-บ้านตาทอง ส าหรับการสัญจรไปมา หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 732 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
267 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 ม. หนา 471,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

เชื่อมซอยหมู่บ้านออมสิน ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระทางรวมประมาณ ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง 136 ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อย และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร กว่า 740 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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268 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00 ม. หนา 283,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยต้นมะขามใหญ่ ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระทางประมาณ ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง 130 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
269 โครงการก่อสร้างถนนเชื่อม คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 6.00 ม. 104,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

หนองกระดังงา เชื่อมทางหลวง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 14 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

270 โครงการขยายผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 472,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

สายบ้านออมสิน - ส าหรับการสัญจรไปมา กว้างเฉล่ีย 1.50 ม. หนา ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน และขนส่งพืชผลทาง 0.15 ม.ระยะทางประมาณ และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร 419 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

629 ตร.ม.
271 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 308,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยช่างสวัสด์ิ ส าหรับการสัญจรไปมา 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 115 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
272 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 648,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสายม่าน ส าหรับการสัญจรไปมา 3.50 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 273 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
273 โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 844,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

วัดปัญญาวิมุตตาราม ส าหรับการสัญจรไปมา 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 315 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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274 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. 318,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสมหวังอิ่มสุข ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 350 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
275 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00  ม. 1,570,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยโรงแก๊ส ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 425 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
276 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 3.00  ม. 725,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยสมหวังอิ่มสุข ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 350  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
277 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 5.00 ม. 281,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายหร่อง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 250 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
278 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00  ม. 669,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายหร่อง ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 250 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
279 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 3.00  ม. 118,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนายประหยัด ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 170 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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280 โครงการก่อสร้างถนน  คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 3 เมตร 90,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอย1 (ซอยมาลัย) ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 40  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
281 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00  ม. 1,191,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.04 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
นิสเทริน-บายพาส และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 794 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

282 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00  ม. 464,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

รีสอร์ทหนองกระดังงา ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 170 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

283 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง  3.00 ม. หนา 631,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

พร้อมวางท่อระบายน้ า คสล. ส าหรับการสัญจรไปมา 0.15 ม. ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
บ้าน ดต.ธนภพ-บ้านนายพร และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 151  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร พร้อมท่อระบายน้ า ขนาด  0.40 ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

284 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. 347,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางเสน่(เดชวิกรม) ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 135  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
285 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 4.00  ม. 46,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนางกุหลาบ - นางบัญทุม ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
(เดชวิกรม) และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 50 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
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286 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 4.00 ม. 149,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายวร - บ้านนายดม ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 164  ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
287 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 3.50  ม. 113,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ซอยนางศศิกานร์ ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทางรวม ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 141 ม.  และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
288 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 4.00  ม. 309,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

แยกก าแพงอยู่สบาย - ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
บ้านนายประสิทธิ์ และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 340 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

289 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายผิวจราจรค.ส.ล.กว้างเฉล่ีย 2.00 ม. 1,408,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ถนนเจนจบทิศ ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.พร้อมเสริมแอสฟัลติก ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง คอนกรีต หนา 0.04 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ระยะทางประมาณ 693  ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
290 โครงการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้รับ หอกระจายข่าว จ านวน 3 จุด 1,000,000  หอกระจายข่าว ประชาชนได้รับความ ส านักปลัด

หอกระจายข่าวไร้สาย ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ได้รับการก่อสร้าง สะดวกสบายในการ
3 จุด 1 แห่ง ได้รับข้อมูลข่าวสาร

อย่างทั่วถึง
291 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้ประชาชนได้รับ ปรับปรุงอาคาร 250000 ศาลาประชาคม ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ศาลาประชาคมบ้านออมสิน ความสะดวกสบายในการ ได้รับการก่อสร้าง สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา จัดกิจกรรมต่างๆ 1 แห่ง จัดกิจกรรมต่างๆ
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292 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 3.50 ม. 123,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

บ้านนายประจวบ - เตาถ่าน ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 153 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
293 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนหินคลุก กว้าง 5.00  ม. 210,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

ทางรถไฟ -วัดปัญญาวิมุตตาราม ส าหรับการสัญจรไปมา หนา 0.15 ม.ระยะทาง ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา และขนส่งพืชผลทาง ประมาณ 225 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
294 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1,496,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
เลียบทางรถไฟบ้านออมสิน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 375 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

295 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 5.00 - 6.00 ม. 7,770,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส้าหรับการสัญจรไปมา ระยะทางรวมประมาณ 2,655 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
หนองกระดังงา - บึงทับช้าง และขนส่งพืชผลทาง เสริมผิวจราจร หนา 0.04 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 7-15 บ้านหนองกระดังงา การเกษตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,900 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

296 โครงการขยายผิวจราจร-เสริมผิว เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. 1,165,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส้าหรับการสัญจรไปมา กว้างเฉล่ีย 1.50 ม. หนา 0.15 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ

สายบ้านออมสิน - และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 419 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง

ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน การเกษตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 629 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา
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297 โครงการก่อสร้างระบบระบายน ้า  - เพื่อป้องกันน ้าท่วม ระบบระบายน ้า-รวบรวมน ้าทิ ง 7,000,000 ระบบระบายน้ า  - ช่วยป้องกันการ กองช่าง
ฝ่ังตะวันตก ต้าบลจอหอ ผิวจราจร ได้รับการก่อสร้าง เสียหายของผิวจราจร

 - ช่วยระบายน ้า 1 แห่ง จากน้ าท่วม
 - ช่วยการระบายน้ า

298 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้คณะผู้บริหารได้มี ก่อสร้างอาคาร ขนาดพื นที่ประมาณ 500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส้าหรับคณะ กองช่าง
คณะผู้บริหาร อบต.จอหอ สถานที่ในการท้างานที่ 40 ตร.ม. เป็นไปตาม ผู้บริหารในการท้างาน

สะดวกและคล่องตัวใน มาตรฐาน
การท้างาน

299 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้กิจการสภาได้มี ก่อสร้างอาคาร ขนาดพื นที่ประมาณ 500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส้าหรับ กองช่าง
กิจการสภา อบต.จอหอ สถานที่ในการท้างานที่ 40 ตร.ม. เป็นไปตาม สภาท้องถิ่นในการ

สะดวกและคล่องตัวใน มาตรฐาน ท้างาน
การท้างาน

300 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม 300,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส าหรับการ กองช่าง
ที่ท าการ อบต.จอหอ ประชาชนได้สะดวกและ และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ เป็นไปตาม ท างานและการให้

ทั่วถึงในการมาติดต่อ งานระบบ มาตรฐาน บริการกับประชาชน
ราชการ ผู้มาติดต่อราชการ

301 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้เจ้าหน้าที่บริการ ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม 300,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส าหรับการ กองช่าง
กองช่าง อบต.จอหอ ประชาชนได้สะดวกและ และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ เป็นไปตาม ท างานและการให้

ทั่วถึงในการมาติดต่อ งานระบบ มาตรฐาน บริการกับประชาชน
ราชการ ผู้มาติดต่อราชการ

302 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารเรียน ปรับปรุงอาคาร ด้านสถาปัตยกรรม 500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารเรียนส าหรับ กองช่าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จอหอ ส าหรับเด็กนักเรียน และหรืองานโครงสร้างอาคาร และหรือ เป็นไปตาม เด็กนักเรียน
งานระบบ มาตรฐาน
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303 โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ เพื่อใช้ในการเก็บวัสดุ ปรับปรุงอาคารพื้นที่ประมาณ 140 ตร.ม. 500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีห้องส าหรับการจัด กองช่าง
เป็นห้องเก็บวัสดุ กองช่าง อุปกรณ์ เป็นไปตาม เก็บวัสดุ
อบต.จอหอ มาตรฐาน

304 โครงการก่อสร้างที่จอดรถยนต์ เพื่อบริการประชาชน ที่จอดรถยนต์ส้าหรับรถส่วนบุคคล 450,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส้าหรับ กองช่าง
อบต.จอหอ ผู้มาติดต่อราชการ จ านวน 14 คัน เป็นไปตาม จอดรถของประชาชน

มาตรฐาน ผู้มาติดต่อราชการ

305 โครงการต่อเติมอาคาร เพื่อใช้ในการจัดการประชุม ต่อเติมอาคารพื้นที่ประมาณ 180 ตร.ม. 1,000,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารหอประชุม กองช่าง
หอประชุม อบต.จอหอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม เพื่อจัดการประชุม

มาตรฐาน และจัดกิจกรรมต่างๆ

306 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อใช้ในการจัดการประชุม ปรับปรุงอาคารหอประชุม 500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารหอประชุม กองช่าง
หอประชุม อบต.จอหอ และจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม เพื่อจัดการประชุม

มาตรฐาน และจัดกิจกรรมต่างๆ

307 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อการจัดการอย่างมี ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และ ระบบเสียง 500,000 การด้าเนินการ ระบบไฟฟ้าและ กองช่าง
และ ระบบเสียง ประสิทธิภาพ อาคารหอประชุม เป็นไปตาม ระบบเสียง ใช้งานได้
หอประชุม อบต.จอหอ มาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ

308 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้ในงานป้องกันและ ก่อสร้างอาคาร พร้อมที่จอดรถบรรทุก 2,500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส าหรับงาน กองช่าง
งานป้องกันและบรรเทา บรรเทาสาธารณภัยอย่าง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. เป็นไปตาม ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีประสิทธิภาพ มาตรฐาน สาธารณภัย อย่างมี

ประสิทธิภาพ



แบบ ผ.02

เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา 

309 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อให้การบริการ ก่อสร้างอาคาร พร้อมที่จอดรถบรรทุก 2,500,000 อาคารที่ก่อสร้าง มีอาคารส าหรับงาน กองช่าง
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ประชาชนผู้มาติดต่อ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 320 ตร.ม. เป็นไปตาม สาธารณสุข อย่างมี

ราชการได้สะดวกและ มาตรฐาน ประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ

310 โครงการก่อสร้างถนน เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 12,880,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับการสัญจรไปมา กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
เลียบคลองชลประทาน และขนส่งพืชผลทาง ระยะทางประมาณ 3,825 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
ฝ่ังทิศเหนือ การเกษตร ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร
หมู่ที่ 2-6-11-12

311 โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจร เพื่อให้มีถนนที่ได้มาตรฐาน ขนาดกว้าง 7.00 ม. 7,235,000 ถนนที่ก่อสร้างเป็น ประชาชนได้รับความ กองช่าง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ส าหรับการสัญจรไปมา ระยะทางประมาณ 3,445 ม. ไปตามมาตรฐาน สะดวกสบายในการ
ถนนรัตนพิธาน และขนส่งพืชผลทาง เสริมผิวจราจร หนา 0.04 ม. และลักษณะของ เดินทางและขนส่ง
หมู่ที่ 2-6-11-12 การเกษตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,115 ตร.ม. ทางหลวงชนบท พืชผลทางการเกษตร

รวม จ านวน  311  โครงการ 0 0 0 861,000 216,179,500



แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนงานเคหะและชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ระยะทางประมาณ 73,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 105 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ซอยดาบจวบ - บ้านนายอุ่น  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

3 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้า  - เพื่อถนนมีแสง ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 59,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

แสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 370 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ริมถนนรัตนพิธาน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

บ่อทอง-หนองจิก ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ระยะทางประมาณ 160,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 230 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

บ้านบ่อทอง - แยกบ้านผู้ใหญ่  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 92,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 430 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

โรงงานพลาสติก - หนองโบสถ์  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 2 บ้านกล้วย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า ระยะทาง 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ประมาณ 500 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก่าหนด แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 100,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 150 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

คุ้ม 6 บ้านนางเจือ -  - ประชาชนมีความ พร้อมไฟแสงสว่าง แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

บ้านนายมิตร ปลอดภัยในชีวิดและ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก่าหนด ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่่า 55,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 80 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ถนนตะวันตกวัดระกาย -  - ประชาชนมีความ พร้อมไฟแสงสว่าง แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

บ้านนายบัวพา ปลอดภัยในชีวิดและ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก่าหนด ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

หมู่ที่ 6 บ้านระกาย ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

9 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 66,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยโรงแก๊ส สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 400 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

หมู่ที่ 7 บ้านบึงทับช้าง  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง งานปักเสาภายใน - ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 40,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

สนามกีฬา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

บ้านสระธรรมขันธ์ ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

13 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 9 บ้านส่าโรง ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 185,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 280 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

คลองจาน(ฝ่ังซ้าย)  - ประชาชนมีความ พร้อมไฟแสงสว่าง แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 9 บ้านส่าโรง ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟส่องสว่าง 145,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนายเจริญ - หนองมะค่า สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 290 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก  - ประชาชนมีความ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 530 เมตร 500,000 500,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

สระใหญ่ - หนองตลาด  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

17 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองออก ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

19 โครงการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ติดต้ังเสาโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ 280,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โซล่าเซลล์ สว่างในยามค่่าคืน จ่านวน 20 ต้น ประชาชนได้รับ ปลอดภัยและการ

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ ความปลอดภัยใน ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ

หมู่ที่ 11 บ้านกรูด ปลอดภัยในชีวิดและ ชีวิตและทรัพท์สิน

ทรัพย์สิน

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟส่องสว่าง 400,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านสระตาราช - วัดบ้านกล้วย สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 273 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ประชาชนมีความ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟส่องสว่าง 285,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 430 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

บ้านนายประทีป-ถนนบายพาส  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

22 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมไฟส่องสว่าง 54,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

บ้านนางมะลิวัลย์ - สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 80 เมตร ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

สวนนายเสมียน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

23 โครงการขยายเขตไฟฟ้า  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ 107,000    มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ซอยหนองหว้า - บ้านนางสุบิน สว่างในยามค่่าคืน 160 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ระยะทาง 500 เมตร 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก

ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

หมู่ที่ 12 บ้านสระตาราช ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ 728,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 500 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
ภายในหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก่าหนด แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
26 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง 250,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

สนามกีฬาหนองพรรดึก สว่างในยามค่่าคืน ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

27 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 120,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ถนนเจนจบทิศ(บ้านออมสิน) สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 680 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

28 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 130,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
บ้านออมสิน ซอย 2-5 สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางรวมประมาณ 790 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

29 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 12,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ธนกฤทรีสอร์ท - บ้านนายทอง สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 70 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

30 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 52,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยเพชรลัดดา สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 320 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

31 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 130,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
มูนมอร์ - ถนนบายพาส สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางประมาณ 790 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

32 โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตระบบแสงสว่าง 55,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ซอยกระดังงา ซอย 1 - 3 สว่างในยามค่่าคืน ระยะทางรวมประมาณ 340 ม. ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ 370,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 560 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
ซอยสมศรี  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ 40,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง
ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 790 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
ทางไปวัด  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ

ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน
35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า พร้อม  - เพื่อถนนมีแสง ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ระยะทางประมาณ 480,000 มีการขยายเขต  - ประชาชนได้รับ กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่าง สว่างในยามค่่าคืน 720 เมตร พร้อมไฟแสงสว่าง ไฟฟ้าพร้อมไฟฟ้า ความสะดวก
ซอยสายสวรรค์ -  - ประชาชนมีความ แสงสว่างไม่น้อยกว่า  - ประชาชนมีความ
หลังหมู่บ้านอยู่สบาย ปลอดภัยในชีวิดและ ร้อยละ 80 ปลอดภัยในชีวิดและ
หมู่ที่ 15 บ้านหนองกระดังงา ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน

36 โครงการก่อสร้างติดต้ังชุดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ติดต้ังชุดพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 ค่าไฟฟ้าในการผลิต ค่าไฟฟ้าในการผลิต กองช่าง
แสงอาทิตย์ส่าหรับกิจการประปา การสูบน้่าประปาเพื่อ (ตามแบบที่ อบต.จอหอก่าหนด) น้่าประปาลดลง น้่าประปาลดลง
อบต.จอหอ ให้บริการประชาชน

37 โครงการปรับปรุงชุดพลังงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน ปรับปรุงชุดพลังงานแสงอาทิตย์ 500,000 ค่าไฟฟ้าในการผลิต ค่าไฟฟ้าในการผลิต กองช่าง
แสงอาทิตย์ส่าหรับกิจการประปา การสูบน้่าประปาเพื่อ (ตามแบบที่ อบต.จอหอก่าหนด) น้่าประปาลดลง น้่าประปาลดลง
อบต.จอหอ ให้บริการประชาชน



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

38 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระบบประปาผิวดิน 4,000,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
ขนาดใหญ่มาก ส่าหรับอุปโภค ขนาดใหญ่มากทั้งระบบ ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ
หมู่ที่ 11  บ้านกรูด บริโภค รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก่าหนด และพึงพอใจ บริโภค

39 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระบบประปาผิวดิน 4,500,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 6 ส่าหรับอุปโภค ขนาดใหญ่มากทั้ง ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ

บริโภค ระบบ
และพึงพอใจ บริโภค

40 โครงการก่อสร้างถังสูงจ่ายน้่าประปา เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ถังสูงส่าหรับจ่าย 1,100,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 7 ส่าหรับอุปโภค น้่าประปาจ่านวน ๑ ถัง ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ

บริโภค ขนาด ๓๐ ลบ.ม. และพึงพอใจ บริโภค

41 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระบบประปาผิวดิน 2,500,000 ร้อยละ ๘๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 9 ส่าหรับอุปโภค ขนาดกลางทั้งระบบ ประชาชนมีความ การอุปโภคและ

บริโภค พึงพอใจ บริโภค

42 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระบบประปาผิวดิน 4,500,000 ร้อยละ ๘๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 12 ส่าหรับอุปโภค ขนาดใหญ่ทั้งระบบ ประชาชนมีความ การอุปโภคและ

บริโภค พึงพอใจ บริโภค

43 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระบบประปาผิวดิน 4,500,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 15 ส่าหรับอุปโภค ขนาดใหญ่มากทั้ง ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ

บริโภค ระบบ และพึงพอใจ บริโภค

44 โครงการก่อสร้างถังสูงจ่ายน้่าประปา เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ถังสูงจ่ายน้่าประปา 1,100,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 15 ส่าหรับอุปโภค ขนาด 30 ลบ.ม. ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ

บริโภค และพึงพอใจ บริโภค



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

45 โครงการปรับปรุงถังสูง เพื่อให้ประชาชนมีน้่า ขนาด 20 ลบ.ม. 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
(โฮมการ์เด้นวิลล์) ใช้ เพื่อการอุปโภค - ประชาชนมีความ ใช้เพื่ออุปโภค-
หมู่ 6 บริโภค อย่างทั่วถึง พึงพอใจ บริโภคทั่วถึง

 
46 โครงการขยายเขตประปา เพื่อปรับปรุงการให้ ขยายท่อเมนประปา 411,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนได้รับ กองช่าง

(รอบหมู่บ้าน) บริการในการจัดหา ขนาด 4 นิ้ว ระยะทาง ประชาชนมีความ การบริการอย่าง
หมู่ 9 น้่าอุปโภคบริโภค ประมาณ 1,400 ม. พึงพอใจ ทั่วถึง

47 โครงการวางท่อน้่าดิบจาก เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ 1 โครงการ 1,500,000 ร้อยละ ๘๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
หมู่ 10 - หมู่ 7 ส่าหรับอุปโภค ประชาชนมีความ การอุปโภคและ

พึงพอใจ บริโภค
บริโภค

48 โครงการขยายท่อเมนประปา เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ 1 โครงการ 320,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
อบต.จอหอ ส่าหรับอุปโภค ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ
(หมู่ 2,6,9,11,12) บริโภค และพึงพอใจ บริโภค

49 โครงการขยายบริการน้่าประปา เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ระยะทาง 1,000 ม. 300,000 ร้อยละ 10๐ มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
ภายในหมู่บ้านสระตาราช ส่าหรับอุปโภค ประชาชนมีน้่าใช้ การอุปโภคและ
หมู่ 12 บริโภค และพึงพอใจ บริโภค

50 โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา เพื่อให้มีน้่าเพียงพอ ท่อขนาด 6 นิ้ว 1,270,000 ร้อยละ 80 มีน้่าเพียงพอใน กองช่าง
องค์การบริหารส่วนต่าบลจอหอ ส่าหรับอุปโภค ระยะทาง 2,950 ม. ประชาชนมีความ การอุปโภคและ
(หน้า อบต.- บ้านสาตรา) บริโภค พึงพอใจ บริโภค

51 โครงการจัดหาแหล่งกักเก็บน้่า เพื่อจัดหาน้่าดิบ 1 แห่ง 5,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
ส่าหรับการผลิตน้่าประปาของ ส่าหรับการผลิตน้่า ประชาชนมีความ ใช้เพื่ออุปโภค-
องค์การบริหารส่วนต่าบล อย่างเพียงพอ พึงพอใจ บริโภคทั่วถึง



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

52 โครงการอุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อการด่าเนินการ 1 แห่ง 2,000,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
ส่าหรับกิจการประปา ประชาชนมีความ ใช้เพื่ออุปโภค-

พึงพอใจ บริโภคทั่วถึง

53 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 2 บ้านกล้วย มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)

54 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 6 บ้านระกาย มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)

55 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 7 บ้านบึงทับช้าง มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

56 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 8 บ้านสระธรรมขันธ์ มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)

57 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 9 บ้านส่าโรง มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย

58 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 10 บ้านหนองออก มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)



แบบ ผ. 02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

59 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 11 บ้านกรูด มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)

60 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 12 บ้านสระตาราช มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย

61 โครงการเจาะน้่าบาดาล เพื่อให้ประชาชน เจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้น 250,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีน้่า กองช่าง
หมู่ 15 บ้านหนองกระดังงา มีน้่าใช้ เพื่อการ ผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ประชาชนมีน้่าใช้ ใช้เพื่ออุปโภค-

อุปโภค -บริโภค ลึกไม่น้อยกว่า 60 ม. อุปโภค-บริโภค บริโภคทั่วถึง
อย่างทั่วถึง พร้อมปั้มแบบจมน้่า

(submergdible) ขนาด
2 Hp 1 ชุด พร้อมป้าย
โครงการจ่านวน 1 ป้าย
(ตามแบบที่ อบต.ก่าหนด)

รวม จ านวน  61  โครงการ 0 0 0 573,000 47,270,000



แบบ ผ. 02

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพื่อให้มีน ้าเพียงพอ ฝายน ้าล้น จ้านวน 1 แห่ง 5,000,000 ร้อยละ ๘๐ มีน ้าเพียงพอใน กองช่าง
คลองโผล่ ส้าหรับอุปโภค รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ประชาชนมีความ การอุปโภคและ
หมู่ 9 บริโภค พึงพอใจ บริโภค

2 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ ขนาดกว้าง 4.0 ม.ขุดลึกเฉล่ีย 1.0 ม. 30,500      ร้อยละ ๘๐ มีน ้าเพียงพอใน กองช่าง
และวางท่อลอดคู่  ในการอุปโภคบริโภค ระยะทางประมาณ240 ม. ประชาชนมีความ การอุปโภคและ
หมู่ 9 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด พึงพอใจ บริโภค

3 โครงการขุดลอกล้าเหมืองสาธารณะ เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ ระยะทาง 295 เมตร 300,000    ร้อยละ ๘๐ มีน ้าเพียงพอใน กองช่าง
บ้าน นายยนต์ - ล้าบริบูรณ์ ในการอุปโภคบริโภค รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด ประชาชนมีความ การอุปโภคและ
หมู่ 9 พึงพอใจ บริโภค

4 โครงการก่อสร้างฝายน ้าล้น เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ ฝายน ้าล้น จ้านวน 1 แห่ง 5,000,000 ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีน ้า กองช่าง
คลองโผล่ ในการ รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก้าหนด ประชาชนมีความ ใช้เพื่ออุปโภค-
หมู่ 9 อุปโภคบริโภค พึงพอใจ บริโภคทั่วถึง

5 โครงการขุดลอกเหมืองเตย ฝ่ังขวา เพื่อกักเก็บน ้าไว้ใช้ ปริมาณดิน 1,23.50 ลบ.ม. 1,000,000 ร้อยละ ๘๐ มีน ้าเพียงพอใน กองช่าง
และขุดสระกักเก็บน ้าบนที่สาธารณ ในการอุปโภคบริโภค ยาว 330 ม. ปริมาณดิน17,705.18 ประชาชนมีความ การอุปโภคและ
ประโยชน์ ป่าโนนฝ้าย ลบ.ม. พื นที่ขุด 5,457.70 ตร.ม. พึงพอใจ บริโภค
หมู่ 9 รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ก าหนด

รวม จ านวน  5  โครงการ 0 0 0 0 11,330,500

อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน
 รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง



แบบ ผ. 02

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดหาแหล่งกักเก็บน ้าดิบ เพื่อเป็นการป้องกัน แหล่งกักเก็บน ้า 14,000,000 ร้อยละ 8๐ ประชาชนไม่ กองช่าง
เพื่ออุปโภค บริโภค และแก้ไขปัญหา ประชาชนมีน ้าใช้ ประสบปัญหา

การขาดแคลนน ้า อุปโภคบริโภค การขาดแคลนน ้า
อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
ในพื นที่ ในพื นที่

2 โครงการจัดท้าแหล่งกักเก็บน ้าดิบ เพื่อให้มีน ้าเพียงพอ แหล่งกักเก็บน ้า 5,000,000 ร้อยละ 8๐ ประชาชนไม่ กองช่าง
เพื่ออุปโภค บริโภค ส้าหรับอุปโภค ประชาชนมีน ้าใช้ ประสบปัญหา

การขาดแคลนน ้า อุปโภคบริโภค การขาดแคลนน ้า
อุปโภคบริโภค อุปโภคบริโภค
ในพื นที่ ในพื นที่

รวม จ านวน  2 โครงการ 0 0 0 0 19,000,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแหง่อนาคต และเพ่ิมขีดความสามารถการค้า การลงทนุและเศรษฐกิจ



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ตามอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนได้รับความ ที่ดีขึ้น

อ านาจหน้าที่ขององค์กร ช่วยเหลือด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต
รวม จ านวน  1 โครงการ 0 0 0 0 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ตามอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนได้รับความ ที่ดีขึ้น

อ านาจหน้าที่ขององค์กร ช่วยเหลือด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต

รวม จ านวน  1 โครงการ 0 0 0 0 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานสังคมสงเคราะห์
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ตามอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนได้รับความ ที่ดีขึ้น

อ านาจหน้าที่ขององค์กร ช่วยเหลือด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต
รวม จ านวน  1 โครงการ 0 0 0 0 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพกาย เพื่อให้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุและผู้พิการ ส านักปลัด
สุขภาพจิต ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีสุขภาพดีขึ้น ประชาชนเข้าร่วม มีสุขภาพดีขึ้น

โครงการได้รับความรู้
และน าไปใช้

2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ 1 โครงการ 200,000 ร้อยละ 80 ผู้สูงอายุมีสุขภาพ ส านักปลัด
ที่ดีขึ้น ของผู้สูงอายุ ดีขึ้น

ได้ความรู้และ
มีสุขภาพดีขึ้น

3 โครงการส่งเสริมให้ครัวเรือน เพื่อส่งเสริมและการพัฒนา 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีอาชีพ ส านักปลัด
มีอาชีพเสริม อาชีพของประชาชน ประชาชนเข้าร่วม เสริมเพิ่มรายได้

โครงการได้รับความรู้ ให้ครัวเรือน
และน าไปใช้

4 โครงการอบรมฟื้นฟูประสิทธิภาพ เพื่อให้สตรีได้เข้ามามีบท 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 สตรีเข้ามามีส่วนร่วม ส านักปลัด
ขององค์กรสตรี บาทในการพัฒนาชุมชนใน ประชาชนเข้าร่วม ในการพัฒนาชุมชน

ทุกด้าน โครงการได้รับความรู้ มากขึ้น
และน าไปใช้

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

5 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ส านักปลัด
ตามอ านาจหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนตาม ประชาชนได้รับความ ที่ดีขึ้น

อ านาจหน้าที่ขององค์กร ช่วยเหลือด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิต
รวม จ านวน  5 โครงการ 0 0 0 0 500,000



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมเยาวชน เพื่อให้ประชาชนมีจิตส านึก 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจิตส านึก กองการศึกษาฯ
ต่อต้านยาเสพติด ด้านจริยธรรมและคุณธรรม ประชาชนเข้าร่วม จริยธรรมและคุณธรรม

เพิ่มมากขึ้น กิจกรรม เพิ่มมากขึ้น
2 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสร้างจิตส านึกให้ 9 หมู่บ้าน 200,000 ร้อยละ 80 เยาวชนสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษาฯ

เยาวชนรู้ถึงโทษยาเสพติด ประชาชนมีความ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
และไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติด พึงพอใจ

3 โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคี 1 โครงการ 40,000 ร้อยละ 80 เกิดความสามัคคี กองการศึกษาฯ
ระหว่างหน่วยงาน ประชาชนมีความ ระหว่างหน่วยงาน

พึงพอใจ
4 โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กกล้า 1 โครงการ 200,000 ร้อยละ 80 เด็กและเยาวชนกล้า กองการศึกษาฯ

แสดงออก ของโรงเรียนใน แสดงออกมากขึ้น
พื้นที่เข้าร่วม
โครงการ

5 โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกพื้นที่ เพื่อศึกษาการจัดการ การ 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 บุคลากรการศึกษา กองการศึกษาฯ
บริหารการศึกษาและการ น าความรู้มา สามารถปฏิบัติ บริหาร
พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก พัฒนาศูนย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาเด็กเล็ก มากขึ้น

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

6 โครงการบรรพชาสามเณรและ เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี 1 โครงการ 80,000 ร้อยละ 80 ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ
บวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ของไทยให้คงอยู่ ประชาชนเข้าร่วม ได้รับการอนุรักษ์ไว้

กิจกรรม
7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีจิตส านึก  โรงเรียน 100,000 ร้อยละ 80 ของ ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ

จริยธรรมเด็กและเยาวชน ด้านจริยธรรมและคุณธรรม ในพื้นที่ อบต.จอหอ นักเรียน 4 โรง ได้รับการอนุรักษ์ไว้
ต าบลจอหอ เพิ่มมากขึ้น เข้าร่วมกิจกรรม

8 โครงการวันมาฆบูชา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี 1 โครงการ 10,000 ร้อยละ 80 ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ
ของไทยให้คงอยู่ ประชาชนเข้าร่วม ได้รับการอนุรักษ์ไว้

กิจกรรม
9 โครงการวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี 1 โครงการ 10,000 ร้อยละ 80 ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ

ของไทยให้คงอยู่ ประชาชนเข้าร่วม ได้รับการอนุรักษ์ไว้
กิจกรรม

10 โครงการวันอาสาฬหบูชา เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี 1 โครงการ 10,000 ร้อยละ 80 ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ
และวันเข้าพรรษา ของไทยให้คงอยู่ ประชาชนเข้าร่วม ได้รับการอนุรักษ์ไว้

กิจกรรม
11 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานประเพณีที่ดี 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ประเพณีที่ดีของไทย กองการศึกษาฯ

ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ของไทยให้คงอยู่ ประชาชนเข้าร่วม ได้รับการอนุรักษ์ไว้
กิจกรรม

รวม จ านวน  11 โครงการ 0 0 0 0 900,000



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานการศึกษา
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริหารจัดการศูนย์ 1 ศูนย์เด็กเล็ก 1,000,000 ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ของนักเรียน และมีพัฒนาการ
 - ค่าอาหารกลางวันส าหรับศูนย์ องค์การบริหารส่วน เข้าร่วมโครงการ ตามวัย
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบลจอหอ พึงพอใจ

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริหารจัดการศูนย์  - ค่าจัดการเรียนการสอน 500,000 ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด (รายหัว) ของนักเรียน และมีพัฒนาการ

องค์การบริหารส่วน เข้าร่วมโครงการ ตามวัย
ต าบลจอหอ พึงพอใจ

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพื่อให้บริหารจัดการศูนย์  - ค่าหนังสือเรียน 500,000 ร้อยละ 80 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
สนับสนุนสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  - ค่าอุปกรณ์การเรียน ของนักเรียน และมีพัฒนาการ

องค์การบริหารส่วน  - ค่าเคร่ืองแบบเรียน เข้าร่วมโครงการ ตามวัย
ต าบลจอหอ  - ค่ากิจกรรมพัฒนา พึงพอใจ

ผู้เรียน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่

4 โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร เพื่อจัดท าป้ายแจ้งเตือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 200,000 200,000 ร้อยละ 80 นักเรียนและประชาชน กองการศึกษาฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ป้ายเขตสวมหมวกนิรภัย  - ป้ายสัญญาณเตือน ของนักเรียน ได้รับความปลอดภัย
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ 100% และทางม้าลาย  - ป้ายบังคับจราจรต่างๆ เข้าร่วมโครงการ ทางถนน

 - ทางม้าลาย ฯลฯ พึงพอใจ
เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยทางถนน

5 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3,000,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
อาหารกลางวัน อบต.จอหอ นักเรียนได้รับ และมีพัฒนาการ
(เงินอุดหนุน) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาหารกลางวัน ตามวัย

จ านวน 4 โรงเรียน ครบถ้วน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต 11

6 อุดหนุนโครงการอาหารเสริมนม เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4,000,000 ร้อยละ 100 นักเรียนได้เรียนรู้ กองการศึกษาฯ
อาหารเสริมนม อบต.จอหอ นักเรียนได้รับ และมีพัฒนาการ
(เงินอุดหนุน) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. อาหารเสริมนม ตามวัย

จ านวน 4 โรงเรียน ครบถ้วน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
เขต 11

รวม จ านวน  6 โครงการ 0 0 0 200,000 9,200,000



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานสาธารณสุข
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย เพื่อดูแลป้องกันและ พื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ควบคุมการระบาดของ ประชาชนได้รับ อบต.จอหอ ปลอดภัย
ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง โรคพิษสุนัขบ้า ความรู้และวิธี จากโรคพิษสุนัขบ้า
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ป้องกันโรค
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม เพื่อดูแลป้องกันและ พื้นที่ทั้ง 9 หมู่บ้าน 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนในเขต กองสาธารณสุขฯ
โรคไข้เลือดออก ควบคุมการระบาดของ ประชาชนได้รับ อบต.จอหอ ปลอดภัย

โรคไข้เลือดออก ความรู้และวิธี จากโรคไข้เลือดออก
ป้องกันโรค

3 โครงการออกตรวจสถานประกอบการ เพื่อด าเนินการตรวจสอบ สถานประกอบการในพื้นที่ 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย กองสาธารณสุขฯ
การให้บริการประกอบการ องค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนได้รับ มีการประกอบการ
ของสถานประกอบการ จอหอ ความรู้และวิธี ที่ถูกต้อง
ในพื้นที่ตามอ านาจหน้าที่ ป้องกันโรค

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ที่

4 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข เพื่ออุดหนุนส าหรับการ ประชาชน 200,000 ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่ม กองสาธารณสุขฯ
ด าเนินงานตามแนวทาง ทั้ง 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับ เป้าหมายมีสุขภาวะ
โครงการ อ.ส.ม. ความรู้และวิธี ที่ดี

ป้องกันโรค

5 แผนการดูแลรายบุคคลผู้มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นค่าบริการดูแลระยะ ผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิง 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชนกลุ่ม กองสาธารณสุขฯ
ยาวส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะ ทั้ง 9 หมู่บ้าน ของผู้สูงอายุที่มี เป้าหมายมีสุขภาวะ
พึ่งพิง ภาวะพี่งพิงในเขต ที่ดี

ต าบลจอหอได้รับ
การดูแลอย่าง
ถูกต้อง

รวม จ านวน   5  โครงการ 0 0 0 0 950,000



แบบ ผ.02

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

 แผนงานงบกลาง
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้สูงอายุ 17,000,000 ร้อยละที่ผู้สูง ผู้สูงอายุได้รับการ ส านักปลัด
ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ต าบลจอหอ อายุพึงพอใจ ช่วยเหลือสวัสดิการ

2 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้พิการ 3,000,000 ร้อยละที่ผู้พิการ ผู้พิการได้รับการ ส านักปลัด
ผู้พิการ ในพื้นที่ต าบลจอหอ พึงพอใจ ช่วยเหลือสวัสดิการ

3 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ ผู้ป่วยเอดส์ 60,000 ร้อยละที่ผู้ป่วย ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ ส านักปลัด
ผู้ป่วยเอดส์ ในพื้นที่ต าบลจอหอ เอดส์พึงพอใจ ช่วยเหลือสวัสดิการ

4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพื่อสนับสนุนการ กองทุน 300,000 ร้อยละ 80 มีหลักประกัน ส านักปลัด
ด าเนินงานสมทบ ประกันสังคม ประชาชนมีสุข สุขภาพที่ดีมั่นคง
กองทุนประกันสังคม ภาพดีขึ้น

รวม จ านวน  4 โครงการ 0 0 0 0 20,360,000 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 แผนงานสาธารณสุข 
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการ อบต.จอหอ สดใส ใส่ใจ เพื่อสร้างจิตส านึกในการ มีกิจกรรมการดูแล 100,000 ร้อยละ 80 อบต.จอหอมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ
ส่ิงแวดล้อม (Big cleanning day) อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และอนุรักษ์ ประชาชนมีความ แวดล้อมที่สะอาด

ส่ิงแวดล้อม พึงพอใจ ปลอดภัย
2 โครงการพัฒนาศักยภาพและ เพื่อการพัฒนาการ มีกิจกรรมการจัด 100,000 ร้อยละ 80 อบต.จอหอมีสภาพ กองสาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอยของ จัดเก็บขยะมูลฝอย เก็บคัดแยกขยะ ประชาชนมีความ แวดล้อมที่สะอาด
อบต.จอหอ พึงพอใจ ปลอดภัย

รวม จ านวน  2  โครงการ 0 0 0 0 200,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต

ที่



แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการตรวจสอบคุณภาพน ้าภายใน เพื่อเฝ้าระวังปัญหาน ้า 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 สามารถป้องกัน/แก้ไข กองช่าง
พื นที่องค์การบริหารส่วนต้าบลจอหอ เสียในชุมชนและสามารถ ประชาชนมีความ ปัญหาน ้าเสียในชุมชน

วางแนวทางป้องกันได้ พึงพอใจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ

รวม จ้านวน   1   โครงการ 0 0 0 0 50,000      

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

 แผนงานการเกษตร
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการคลองสวยน ้าใส เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน ้า 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจิตส้านึก ส้านักปลัด
และให้มีคุณภาพ ประชาชนเข้าร่วม ในการรักษาทรัพยากร

โครงการได้รับ ธรรมชาติ
ความรู้และน้าไปใช้

2 โครงการป่ารักน ้า เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน ้า 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีจิตส้านึก ส้านักปลัด
และป่าให้มีคุณภาพ ประชาชนเข้าร่วม ในการรักษาทรัพยากร

โครงการได้รับ ธรรมชาติ
ความรู้และน้าไปใช้

3 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา 1 โครงการ 250,000 ร้อยละ 80 สามารถเผยแพร่ความรู้ ส้านักปลัด
ดูงานตามแนวทางอันเนื่องมาจาก เรียนรู้แนวทางตามโครงการ ของประชาชน ตามแนวพระราชด้าริ
พระราชด้าริพระบาทสมเด็จ พระราชด้าริ เพื่อใช้ในชีวิต ที่เข้าร่วมโครงการ และน้าไปใช้ได้ในชีวิต
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจ้าวันและประกอบ ได้รับความรู้ ประจ้าวัน

อาชีพ
4 โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้ประชาชนได้ด้าเนิน 1 โครงการ 70,000 ร้อยละ 80 สามารถเผยแพร่ความรู้ ส้านักปลัด

ในการอนุรักษ์ดินและน ้า ชีวิตตามแนวพระราชด้าริ ของประชาชน ตามแนวพระราชด้าริ
ที่เข้าร่วมโครงการ และน้าไปใช้ได้ในชีวิต
ได้รับความรู้ ประจ้าวัน

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต



แบบ ผ.02
5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อให้ประชาชนได้อนุรักษ์ 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 ได้มีการอนุรักษ์พันธ์พืช ส้านักปลัด

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ พันธ์พืชท้องถิ่นไว้ ของประชาชน ท้องถิ่นไว้ได้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้รับความรู้
สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

รวม จ านวน  5  โครงการ 0 0 0 0 320,000



แบบ ผ.02

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธี เพื่อแสดงถึงวันส าคัญ จัดกิจกรรม 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
รัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ ในการจัดงานพระราชพิธี จัดงานพระราชพิธี ประชาชนได้เข้าร่วม ในการแสดงความ

รัฐพิธีส าคัญต่าง ๆ กิจกรรม จงรักภักดี

2 โครงการจดหมายข่าวเพื่อประชา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับรู้ถึง ส านักปลัด
สัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของ ข่าวสารของ อบต.จอหอ ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่าง
องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อย่างทั่วถึง ข่าวสาร ทั่วถึง

3 โครงการจัดกิจกรรมแสดงความ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ จัดกิจกรรมเพื่อแสดง 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
อาลัยและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร ความอาลัยหรือจัด เข้าร่วมโครงการ ในการแสดงความ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช กิจกรรมเพื่อเป็น จงรักภักดี
มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมราชานุสรณ์

หรือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง พระราชด าริ



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ 1 โครงการ 300,000 ร้อยละ 90 ศักยภาพการปฏิบัติ ส านักปลัด
ปฏิบัติงานของบุคลากร ประชาชนเข้าร่วม งานของบุคลากร

โครงการและได้รับ เพิ่มขึ้น
ความรู้และน า

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา 100,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน สมเด็จพระนางเจ้า เข้าร่วมโครงการ ในการแสดงความ
พระบรมราชนีนารถ โอกาสมหามงคล สิริกิต์ิ ฯ จงรักภักดี
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
สมเด็จพระปรเมนทรรามา และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน พระบาทสมเด็จ เข้าร่วมโครงการ ในการแสดงความ
ธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ โอกาสมหามงคล พระปรเมนทรรามาฯ จงรักภักดี
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

7 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี เฉลิมพระชนมพรรษา 200,000 จ านวนประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา และร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา เข้าร่วมโครงการ ในการแสดงความ
พัชรสุธาพิมลลักษณ โอกาสมหามงคล พัชรสุธาพิมลลักษณ จงรักภักดี
พระบรมราชินี พระบรมราชินี

8 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อแสดงถึงความส าคัญ จัดกิจกรรม 50,000 ร้อยละ 80 ได้ระลึกและร่วม ส านักปลัด
ความเป็นมาของวันท้อง จัดนิทรรศการเกี่ยว ประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมวันท้อง-
ถิ่นไทย กับวันท้องถิ่นไทย กิจกรรม ถิ่นไทย

9 โครงการอบรมจริยธรรมพนักงาน เพื่อกล่อมเกลาจิตใจและ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 90 บุคลากรที่ผ่านการ ส านักปลัด
ส่วนต าบล และเสริมสร้างจริยธรรม เข้าร่วมโครงการ อบรมมีจริยธรรม

ให้กับบุคลากร และได้รับความรู้ และมีความสุขใจใน
และน าไปใช้ การปฏิบัติงาน



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

10 โครงการประชุม/อบรม/จัดเวที เพื่อให้ประชาชนได้แสดง เพื่อรับทราบปัญหา 50,000 ร้อยละ 100 ประชาชนมีส่วนร่วม ส านักปลัด
ประชาคมระดับหมู่บ้าน/ต าบล ความคิดเห็นในการก าหนด และความต้องการของ รับฟังความคิดเห็น ในการจัดท าแผน

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเพื่อจัดท า ของประชาชนเพื่อ พัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนา

11 ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยว 1 โครงการ 200,000 ร้อยละ 80 บุคลากรด้านการ กองคลัง
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ข้องกับการจัดท าแผนที่ภาษี ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีท างาน

ให้มีประสิทธิภาพในการ จัดท าแผนที่ภาษี อย่างมีประสิทธิภาพ
ท างานเพิ่มมากขึ้น ทรัพย์สินดีขึ้น มากขึ้น

12 ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1 โครงการ 160,000  ร้อยละ 80 สามารถบริหารงาน กองคลัง
การคลังท้องถิ่น บริหารและจัดการด้านงาน เข้าร่วมโครงการและ ด้านการคลังได้อย่าง

คลัง ได้รับความรู้และน า มีประสิทธิภาพ
ไปใช้

13 ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสนับสนุนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ 1 โครงการ 200,000 ร้อยละ 80 ระบบบัญชี E-LAAS กองคลัง
ด าเนินการจัดท าระบบบัญชี ด าเนินการจัดท าระบบทาง ประสิทธิภาพการ มีประสิทธิภาพ
คอมพิมเตอร์ (E-LAAS) บัญชี จัดท าระบบE-LAAS เพิ่มขึ้น

ดีขึ้น
14 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงการจัดเก็บพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ระบบบัญชีมี กองคลัง

และทะเบียนทรัพย์สิน การจัดเก็บพัสดุ เข้าร่วมโครงการและ ประสิทธิภาพ
ได้รับความรู้และน า เพิ่มขึ้น
ไปใช้

15 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยว 1 โครงการ 30,000 ร้อยละ 80 บุคลากรด้านการ กองคลัง
บุคลากรด้านการจัดเก็บภาษี ข้องกับการจัดเก็บภาษี ประสิทธิภาพการ จัดเก็บภาษีท างาน

ให้มีประสิทธิภาพในการ จัดเก็บภาษีและรักษา อย่างมีประสิทธิภาพ
ท างานเพิ่มมากขึ้น ทรัพย์สินดีขึ้น มากขึ้น

16 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่ือประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล 1 โครงการ 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้รับรู้ถึง ส านักปลัด
การจัดเก็บภาษี ข่าวสารของการจัดเก็บภาษี ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสารอย่าง

อย่างทั่วถึง ข่าวสาร ทั่วถึง



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

17 ค่าใช้จ่ายในโครงการออกเก็บภาษีเคล่ือนที่ เพื่ออ านวยความสะดวก 1 โครงการ 30,000 ร้อยละ 80 สามารถเก็บภาษีได้ กองคลัง
ตามหมู่บ้าน ให้แก่ผู้เสียภาษีในพื้นที่ ประสิทธิภาพการ เพิ่มมากขึ้น

จัดเก็บภาษีและ
รักษาทรัพย์สินดีขึ้น

18 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ ปรับปรุงระบบแผนที่ 200,000 ร้อยละ 80 ระบบแผนที่ภาษีและ กองคลัง
จัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง จัดเก็บรายได้ขององค์กร ภาษีและทะเบียน ประชาชนได้รับความ ทะเบียนทรัพย์สินมี
ส่วนท้องถิ่น ปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพย์สิน สะดวกและมีประสิทธิ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ภาพในการเสียภาษี

รวม จ านวน   18   โครงการ 0 0 0 0 1,370,000



แบบ ผ.02

 แผนงานเคหะชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์, เพื่อประชาสัมพันธ์และ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 แนวเขตของ อบต. กองช่าง
ป้ายแนวเขต ให้เกิดความชัดเจนใน ประชาชนรู้แนวเขต จอหอ มีความ

แนวเขตของ อบต.จอหอ และมีความพึงพอใจ ชัดเจน

รวม จ านวน   1   โครงการ 0 0 0 0 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICECity/ Art City / Safe City)

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง



แบบ ผ.02

 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
ภัยพิบัติประจ าองค์การบริหารส่วน สามารถช่วยเหลือ ประชาชนเข้าร่วม สามารถน าความรู้และ
ต าบลจอหอ ตรวจสอบดูแลชุมชน โครงการและได้รับ ทักษะในการป้องกัน

และสังคม ความรู้และน าไปใช้ ชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อบริการประชาชน  

2 โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 1 โครงการ 40,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้  ส านักปลัด
เทศกาลปีใหม่ ในการป้องกันและลด สามารถอุบัติเหตุได้ ในการป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัตเหตุ และผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ

3 โครงการรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุช่วง เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 1 โครงการ 40,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความรู้  ส านักปลัด
เทศกาลสงกรานต์ ในการป้องกันและลด สามารถอุบัติเหตุได้ ในการป้องกันอุบัติเหตุ

อุบัตเหตุ และผู้สัญจรมีความ
พึงพอใจ

4 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความ 1 โครงการ 100,000 ร้อยละ 80 ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
และระงับอัคคีภัย พร้อมในการท างาน ประชาชนเข้าร่วม สามารถน าความรู้และ

อยู่เสมอ โครงการและได้รับ ทักษะในการป้องกัน
ความรู้และน าไปใช้ ชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อบริการประชาชน  

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง



แบบ ผ.02
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

5  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม 1 โครงการ 80,000 ร้อยละ 80 ผู้ผ่านการอบรม ส านักปลัด
สามารถช่วยเหลือ ประชาชนเข้าร่วม สามารถน าความรู้และ
ตรวจสอบดูแลชุมชน โครงการและได้รับ ทักษะในการป้องกัน
และสังคม ความรู้และน าไปใช้ ชีวิตและทรัพย์สิน

เพื่อบริการประชาชน  

รวม จ านวน   5   โครงการ 0 0 0 0 260,000



แบบ ผ.02

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญ เพื่อแสดงถึงความจงรัก กิจกรรมการแสดง 60,000 ร้อยละ 80 ประชาชนได้ปกป้อง ส านักปลัด
ของชาติ ภักดีต่อสถาบัน ความจงรักภักดี ประชาชนเข้าร่วม และแสดงออกถึงความ

พระมหากษัติย์ โครงการ จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัติย์

2 โครงการป้องกันและเฝ้าระวัง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้ 1 โครงการ 150,000 ร้อยละ 80 สามารถป้องกันปัญหา  ส านักปลัด
ปัญหายาเสพติด ประชาชนในชุมชนไป เข้าร่วมโครงการและ ยาเสพติดในชุมชนได้

ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ได้รับความรู้และน า
ไปใช้เพื่อเฝ้าระวัง

รวม จ านวน   2   โครงการ 0 0 0 0 210,000

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสรางความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



แบบ ผ.02

6. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแนะแนวนโยบายของรัฐบาล

 แผนงานบริหารงานทั่วไป
เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ 1 โครงการ 500,000 ร้อยละ 80 การจัดการเลือกต้ังเป็น ส านักปลัด
จัดการเลือกต้ัง การจัดการเลือกต้ัง ไปด้วยความเรียบร้อย

เรียบร้อย

2 โครงการฝึกอบรมกรรมการ เพื่อให้ประชาชนได้รับ 1 โครงการ 300,000 ร้อยละ 80 ประชาชน ประชาชนมีความพร้อม ส านักปลัด
ประจ าหน่วยเลือกต้ัง ความรู้เกี่ยวกับงาน เข้าร่วมโครงการและ ในการต้อนรับสังคม

เลือกต้ัง ได้รับความรู้และน าไป อาเซ่ียน
ใช้

รวม จ านวน   2  โครงการ 0 0 0 0 800,000

 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน(พ.ศ. 2561-2565) ฉบบัทบทวน

องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICECity/ Art City / Safe City)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด    ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ



  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน หน้า 158 
 

  ส่ส่วนที่ วนที่ 44  
การติดตามและประเมนิผลการติดตามและประเมนิผล  

 
4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น 
ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพ่ือให้สามารถ
บูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะ
น าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง   
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิด
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ ๔.๐ และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖1-๒๕65) ฉบับทบทวน มีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โ ดย
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย   
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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  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (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/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกบัระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า 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 และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและThailand๔.๐ 

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 ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานได้แก่ 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 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม 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 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

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

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

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

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

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

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น      
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด    
ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕65) ฉบับทบทวน 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  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับทบทวน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุป
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไป
ตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนด
ไว้เท่าไร จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่น
ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผล
การน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุ
วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การ
จัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ินที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(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) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (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
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ท าน้อย 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
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการ
จัดท าโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวชี้วัดผลงาน (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
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ไดร้ับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕65) ฉบับทบทวน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก็เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  
และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น
การสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 

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

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖2 ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖5 

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

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   
 
 
 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประำ าปงงปประมา  .ศศศ ศศศศศศศศศศศศศศศศศศศ 

ล าดัป
ที ่

รายการ โครงการ งปประมา  โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (ศศศศศศศศศศ 
โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผน.ัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปง 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อปัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดท าแผนการ
ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได้ 
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
     (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้
มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
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(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตะภัย  น้ าท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนว
ทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการด าเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  
โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือ
สามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  
และสัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพ้ืนที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  
การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายได้น้อย มี
หนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  
สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่ งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็ก
นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่า
มีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพ้ืนที่ค้นหา  การรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้
กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนใน
เส้นทางส าคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคมการเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่
เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  
ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  
ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



  องค์การบริหารส่วนต าบลจอหอ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนาจากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึง
พอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้ 


