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ส่วนท่ี  ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

--------------------------- 

ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  ดา้นกายภาพ 

1.๑  ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
องค์การบริหารสว่นตำบลนาบวัอำเภอเมอืงสรุนิทร์จงัหวัดสุรินทร์เป็น 1 ใน  20  องค์การบริหารส่วน

ตำบลในเขตอำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อยู่ห่างจากที่ว่าการ
อำเภอเมืองสุรินทร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทางประมาณ  20 กิโลเมตร  มีอาณาเขตพื้นที่
ติดต่อกันกับท้องถ่ินใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด องค์การบรหิารส่วนตำบลตระแสง  อ. เมืองสรุินทร ์  
 ทิศตะวันออก จรด องค์การบรหิารส่วนตำบลเฉนียง  อ.เมืองสุรินทร ์

ทิศตะวันตก จรด องค์การบรหิารส่วนตำบลสวายอ. เมอืงสุรินทร ์
 ทิศใต ้  จรด องค์การบรหิารส่วนตำบลไพร , ประทัดบ ุ, เช้ือเพลงิ  อ.ปราสาท 
เนื้อท่ี 

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ 34,958 ไร่ หรือ 74.50 
ตารางกิโลเมตร เท่ากับร้อยละ 0.91  ของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ท่ี บ้าน เนื้อท่ี อันดับ 
1 นาบัว 1,181 17 
2 ระสสีันต์ 2,157 7 
3 กระยูง 3,306 1 
4 ละหุง่ 3,210 2 
5 นาเสือก 2,787 3 
6 นาสาม 2,404 6 
7 ตรม 1,190 16 
8 กะทม 2,559 5 
9 ตระงอล 2,743 4 

10 โดนโอก 2,025 8 
11 หนองกก 1,278 12 
12 ปะปลู 759 19 
13 ปอยตระแบง 1,122 15 
14 ตังกอ 1,500 11 
15 หนองกระทม 1,201 14 
16 โคกสะอาด 1,236 13 
17 ไทรทาบ 1,560 10 
18 สระบัว 1,670 9 
19 เสม็ด 1,070 18 
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แผนท่ีท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลนาบัว 
ภาพท่ี  1  แสดงแผนท่ีท่ีตั้งและอาณาเขตตำบลนาบัว 
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๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  โดยทั่วไปเหมาะแก่การเพาะปลกู  สภาพพื้นที่เป็นทีร่าบสูงสภาพดินเป็นดินร่วน
ปนทราย  ประชากรส่วนใหญ่อาศัยกระจัดกระจาย  โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 

๑.๓  สภาพภูมิอากาศ  มี  3  ฤดู  คือ 
 ฤดูฝน  จากเดือนพฤษภาคม  ถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  จากเดือนตุลาคม  ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ฤดูร้อน  จากเดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนพฤษภาคม 

๑.๔  ลักษณะของดิน 
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย 

๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหลง่น้ำทีป่ระชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี ้

▪ ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน    5  สาย 
▪ บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน  58 แห่ง 
▪ ฝาย   จำนวน  21 แห่ง 
▪ บ่อน้ำตื้น  จำนวน  11 แห่ง 
▪ บ่อบาดาล  จำนวน  236 แห่ง 

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ป่าไม้  มีอยู ่ 2  ลกัษณะคือ 

1. ป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ทัง้หมด  18,143 ไร่  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาบัว จำนวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง 

2. ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์  มีจำนวน  6  แห่ง 

๒.  ดา้นการเมือง/การปกครอง 

2.1.  สภาพการเมืองการปกครอง 
เขตปกครอง  รวม  19  หมูบ่้านคือ 

หมู่ที ่ 1   บ้านนาบัว  ผู้ปกครอง นายเฉลิมชัย  เขียวหวาน  กำนัน 
หมู่ที ่ 2   บ้านระสสีัน   ผูป้กครอง นางอุทัย  สุขร่วม   ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 3   บ้านกระยูง   ผูป้กครอง นางหย่อนใจ  วิริยะ  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 4บ้านละหุง่   ผูป้กครอง นายชำนาญ  สืบสวน  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 5   บ้านนาเสือก   ผูป้กครอง นายบาน  ราศีทอง  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 6   บ้านนาสาม   ผูป้กครอง นายไพรัตน์  แก้วลอย  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 7   บ้านตรม   ผูป้กครอง นางจตุรงค์  ตรงใจ  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 8   บ้านกะทม   ผูป้กครอง นายกิตติศักดิ์  ผลเกิด  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 9   บ้านตระงอล   ผูป้กครอง นายสกัด  สมานดี  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 10  บ้านโดนโอก   ผูป้กครอง นายชาญ  เรืองฉาย  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 11  บ้านหนองกก   ผูป้กครอง นายศิริวัฒน์  วรัมมานุสัย  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 12  บ้านปะปลู   ผูป้กครอง นางประณี  อินโอ้    ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 13  บ้านปอยตะแบง  ผูป้กครอง นายสุทิน  ริ้วดำ   ผู้ใหญบ่้าน 
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หมู่ที ่ 14  บ้านตงักอ   ผูป้กครอง นายสมพงษ์  สงัข์เงิน  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 15  บ้านหนองกระทม ผู้ปกครอง นายพงษ์ศักดิ์  ศรีไสว  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 16  บ้านโคกสะอาด          ผู้ปกครอง        นางปราณี  ประเดิมด ี  ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 17  บ้านไทรทาบ   ผูป้กครอง  นายพจน์  จันทร์เสนา            ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 18  บ้านสระบัว   ผู้ปกครอง  นายสังวร  ไหวดี             ผู้ใหญบ่้าน 
หมู่ที ่ 19  บ้านเสม็ด   ผู้ปกครอง  นางลักษขณา  ทวีงาม            ผู้ใหญบ่้าน 
 

2.2  การเลือกต้ัง  (ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น) 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ประกอบด้วยการปกครองท้องที่  19  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนตำบล  38  คน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล  2  คน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน  ไม่มีความขัดแย้งในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างทอ้งถ่ินกับท้องที่  ซึ่งประชาชนตำบลนาบัว  ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้ความสำคัญ
กับประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตำบล  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายเฉลิมพล  เขียวหวาน นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
2.  นายบุญถิน  เกษหอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
3.  นายสมัย  ถวิลสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
4.  นายวิทยา  ประคองดี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว   

ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายโชคทวี   ธิธรรมมา ประธานองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
2.  นายปรีชา  เย็นเสมอ  รองประธานองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
3.  นางเสนีย์  กมลบูรณ์  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ประกอบด้วย 
1.  นายแดง  ปรากฏหาญ  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑  
2.  นางจิรากลุ  ไหวดี   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑ 

 3.  นางสาวเจียมจิต  ปรากฏกล้า  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๒  
4.  นายธงชัย  เพชรเก่า   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๒  
5.  นายวิโรจน์  แก้วลอย   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๓  
๖.  นายทองคำ  เสาเกลียว  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๓  
7.  นางกรรณิกา  พนัสอนสุรณ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๔ 
8.  นางศศิธร  เหมือนวาจา  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๕ 

 9.  นายชุมพล  ดีพูน   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๕ 
 10.นางพิณรัตน์  เรอืงสุข            สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๖  

11.นางปภาดา  ดีประจำ            สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๖  
12. นางสาวเทพสริินทร์  ตนกลาย   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๗ 

 13.นายประเวศน์  เย็นเสมอ  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๗ 
 14. นางสุภาวดี  จุฑาจันทร ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๘ 
 15. นางจิราพร  แววดี   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๘  
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16. นางนิชาภา  แสนศรี   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๙ 
 17. นางสาวจันทกร  จับไหวดี  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๙ 
 18. นายเขษมศักดิ์  สุลินทบูรณ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๐  

19. นายชาญชัย  ไทยยิ่ง   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๐ 
 20. นายดัด  ยอดชรูด   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๑  

21. นายนพพล  ทรงงาม   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๑  
22. นายเสงี่ยม  อินโอ ้   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๒  
23. นายสุรพล  ริ้วดำ   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.13 

 24. นางลัดดา  ติงสะ   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑๔  
25. นายสมควร  จุฑาจันทร ์  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑๔ 

 26. นางอโณทัย  สำนวนกลาง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๕ 
 27. นายวิสาน  ประสานสุข  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๕ 
 28. นายสุทธินันท์  ศรีโพลา  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๖ 
 29. นางสาวประโยชน์  คิดยาว  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๖ 
 ๓0. นายสุทธิ  เกลียวทอง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๗  

๓1. นายเพชรไทย  สุรเตมีย์กลุ  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๗  
๓2. นางพรใจ  บญุทวี   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑๘  
๓3. นายอุทัย  เกลียวทอง  สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๘  
34. นายมล  งอยจันทร ์   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.1๙ 

 35. นางฐิตภิา  ทวีเหลือ   สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  ม.๑๙  

จำนวนบุคลากร  
พนักงานส่วนตำบล  และลูกจ้างปจัจบุัน มีจำนวน36คน  และส่วนราชการจำนวน  4  กอง  ดังนี ้

  
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  13  คน 

1.  นางสาวสิวิกาญจน์  แพงงาม  ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบล 
2.  นายธนันชัยแก้วสน   หัวหน้าสำนักปลัด  อบต. 
3.  นางอุไร  เช้ืออินทร ์   นักพัฒนาชุมชน 
๔.  นางสาวกฤติกา  ทองนำ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๕.  นางสาวทัดดาว  สันทอง  เจ้าพนักงานธุรการ 
๖.  นางสาวปวีณา  ดอกศรีจันทร ์  เจ้าพนักงานธุรการ 
๗.  นายประยูรดวงแก้ว   ตกแต่งสวน 

  ๘.  นายวีระ  ได้รอดดี   พนกังานขับรถบรรทกุน้ำ 
  9.  นางสาวทัศวรรณ  เย็นเสมอ  คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาฯ) 
  10.  นางสาวขนิษฐา  ยังมี  คนงานทั่วไป (งานเกษตร) 
  11.  นางสาววรรณพร  บุญทวี  คนงานทั่วไป  (งานพัฒนาชุมชน) 
  12.  นางสาวอรอุมา  ภาษี  คนงานทั่วไป  (งานนโยบายและแผน) 
  13.  นางสาววัลยา  กล้าจัด  แม่บ้าน 
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กองคลัง  จำนวน  6  คน 
1.  นางจันทราแร่ทอง   ผู้อำนวยการกองคลงั 
2.  นางสาววรรณพร  พระไวย  นักวิชาการเงินและบญัชี 
3.  นางพนิตตา  อินทรกำแหง  เจ้าพนักงานพสัด ุ
4.  นางสาวฟองจันทร์  สายส ี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพสัดุ 

  ๕.  นางสาวอมัราสายสร้อย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
  6.  นางสาวจุฑามาศ  เฉลิมวงศ์  คนงานทั่วไป  (งานการเงินและบัญชี) 

กองช่าง  จำนวน  5  คน 
1.  นายสมบัติ  สายส่อ   ผู้อำนวยการกองช่าง 
2.  นายจริศักดิ์  ทันวัน   หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
3.  นายธวัชชัย  สุกิมานิน   นายช่างโยธา 
4.  นายสัญญาบัวศร ี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
5.  นายอภิชาต  ยี่สุ่นศรี   ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

กองการศึกษา จำนวน  12  คน 
 ๑.  นางยุพิน  มงคล  ครู 
 ๒.  นางสาวณัฐชญาดา ตรงใจ  ครู 
 ๓.  นางสาวิตร ี  ไม่ลืม  ครู 
 ๔.  นางศรีนวล  แววดี  ครู 

๕.  นางสาวโสภา  เกิดเหลี่ยม ครู 
๖.  นางมาริกา  ดวงสินธ์ุ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
๗.  นางพจนีย์  เสมอภาค ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 

 ๘. นางสาวสุดาวรรณ ชัยสุภา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 ๙. นางสาวอัจฉรียา ทองวิจิตร ผู้ดูแลเดก็ 
 ๑๐. นางสาวฐิติรัตน์        ใจมั่น            ผู้ดูแลเด็ก 
 1๑. นางสาววิภาพร        ปั่นสุข  ผู้ดูแลเดก็     
 12. นางสาวฐิติมา  ขยันดี             คนงานทั่วไป  (งานสันทนาการ) 

ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  มัธยมศึกษา/ปวส.  จำนวน     6 คน 
  ปริญญาตร ี   จำนวน     24 คน 
  สูงกว่าปริญญาตร ี  จำนวน     6 คน 
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โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1.1  งานบริหารทั่วไป   1.1  งานการเงิน       1.1  งานก่อสร้าง     1.1  งานบริหารการศึกษา 
1.2  งานนโยบายและแผน  1.2  งานบญัชี       1.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   1.2  งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม 
1.3  งานกฎหมายและคด ี  1.3  งานพฒันาและจัดเกบ็รายได ้    1.3  งานประสานสาธารณูปโภค   ฯลฯ 
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1.4  งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ    1.4  งานผงัเมือง 
1.5  งานกจิการสภา อบต.ฯลฯ  1.5  งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1.6  งานสวัสดิการและพฒันาชุมชน 
ฯลฯ 

 
 
 

ปลัดอบต. 

นักบริหารงานท้องถิ่น (ระดับต้น) 

ส ำนักปลัด อบต. 

(นักบริหำรงำนท่ัวไประดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหำรงำนกำรคลัง ระดับต้น) 

 

 

กองช่ำง             

(นักบริหำรงำนช่ำง ระดับต้น) 

 

กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม 

(นักบริหำรงำนศึกษำระดับต้น ) 
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๓.  ประชากร 
๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
จำนวนประชากร  และความหนาแน่นประชากร  จากฐานข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน  ณ  เดือนตุลาคม  

๒๕61 ของตำบลนาบัว  มีจำนวนทั้งสิ้น  ๑๒ ,360  คน  จำแนกเป็นชาย  ๖,054  คน  เป็นหญิง  ๖,๓06  คน  
จำนวนครัวเรือน  ๓,๙90  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  16๗  คน  ต่อตารางเมตร   

 
 หมู่ท่ี บ้าน ชาย หญิง รวม 

1 นาบัว 270 293 563 
2 ระสสีันต์ 172 186 358 
3 กระยูง 371 358 729 
4 ละหุง่ 239 243 482 
5 นาเสือก 410 405 815 
6 นาสาม 290 294 584 
7 ตรม 342 382 724 
8 กะทม 483 505 988 
9 ตระงอล 520 521 1,041 

10 โดนโอก 507 521 1,028 
11 หนองกก 259 281 540 
12 ปะปลู 126 135 261 
13 ปอยตะแบง 315 334 649 
14 ตังกอ 174 181 355 
15 หนองกระทม 400 392 792 
16 โคกสะอาด 349 354 703 
17 ไทรทาบ 257 308 565 
18 สระบัว 357 398 755 
19 เสม็ด 213 215 428 

รวมท้ังสิ้น 6,054 6,306 12,360 
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๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

จำนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง  ณ  วันสำรวจ  แยกตามช่วงอายุ  ปี  2561 
จากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐานระดับตำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  หมายเหต ุ จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับตำบล  ปี  2561 
 
 ๔.  สภาพทางสังคม 
 4.๑ การศึกษา 

ในพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  มีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ซึ่ง
ประกอบด้วย 

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  6  แห่ง    
โรงเรียนมัธยมศึกษา  จำนวน  2  แห่ง 

 
 ตาราง  จำนวนโรงเรียน / นักเรียน /ห้องเรียน / อาจารยใ์นระบบโรงเรียน 

 

 

ช่วงอายุประชากร จำนวนเพศชาย 
(คน) 

จำนวนเพศหญิง
(คน) 

จำนวนรวม
(คน) 

น้อยกว่า  1  ปเีต็ม 55 45 100 
1  ปีเต็ม – 2 ป ี 95 109 204 
3  ปีเต็ม – 5 ป ี 176 190 366 

6  ปีเต็ม – 11 ป ี 461 373 834 
12  ปีเตม็ – 14 ป ี 237 213 450 
15  ปีเตม็ – 17 ป ี 227 207 434 
18  ปีเตม็ – 25 ป ี 776 636 1,412 

26  ปีเตม็ – 49 ปีเตม็ 2,067 2,092 4,159 
50  ปีเตม็ – 60 ปีเตม็ 872 1,010 1,882 

มากกว่า  60 ปีเตม็ขึ้นไป 1,077 1,428 2,505 
รวมทั้งหมด 6,043 6,303 12,346 

ชื่อโรงเรียน สังกัด 
จำนวนนักเรียน จำนวนครู/

อาจารย ์
จำนวน

ห้องเรียน รวม 
โรงเรียนบ้านนาบัว 
โรงเรียนบ้านนาสาม 
โรงเรียนบ้านนาเสือก 
โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 
โรงเรียนบ้านกะทมฯ 
โรงเรียนบ้านโดนโอก 
โรงเรียนนาบัววิทยา 
โรงเรียนศรีไผทสมันต ์

เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 
เขตการศึกษาที ่ 1 

182 
221 
84 
72 

172 
106 
177 
226 

12 
8 
7 
6 

11 
10 
17 
22 

8 
8 
9 
8 
8 
8 
9 

18 

รวม 1,240 93 76 
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การจัดการศึกษา 
องค์การบริหารสว่นตำบลนาบวั ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่ง

ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย 
พุทธศักราช 2550  มาตรา 78    และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 
3 ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำเนินการในปีการศึกษา  2544     โดยให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรบัเด็กอนุบาล 3 ขวบเข้าเรียนแต่ให้ความร่วมมือกับท้องถ่ินในการจัดการศึกษา
อนุบาล 3 ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและครูอัตราจ้างหรือครูผู้สอนให้ช่วยดำเนินการสอน
ต่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน อนุบาล 3 ขวบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (อนุบาล 3 ขวบ) 
 

ศพด. 2562 

บ้านนาบัว 48 
บ้านกระทม 45 
บ้านเสม็ด 38 
บ้านตังกอ 21 
รวม 152 

 
๔.๒  การสาธารณสุข 

 ในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัวไม่มีโรงพยาบาล มสีถานีอนามัยจำนวน 2 แหง่โดยมเีจ้าหน้าที่
สาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นผู้ปฏิบัติงานใหบ้ริการสาธารณสุขในข้ันพื้นฐาน ได้แก่ การรกัษาพยาบาล
เบื้องต้น การหยอดวัคซีนไปลิโอ การช่ังน้ำหนักเด็ก อายุ 0 – 5 ปี การตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจหาน้ำตาลใน
ปัสสาวะ ตลอดจนการรณรงค์กจิกรรมด้านสาธารณสุข 
 สาเหตุการเจบ็ป่วยและโรคที่ควรระวัง ปอ้งกัน คือ อุบัตเิหต ุไข้หวัด ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า เลปโตสไปโร
ซิส ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคระบบทางเดินอาหาร โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน สารเคมีสะสมในร่างกาย เป็นต้น
   

➢  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ / หมูบ่้าน  2 แห่ง 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาบัว (บ้านนาสาม) 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านนาบัว 

➢ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำรอ้ยละ     100 
 

 ๕.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
๕.๑  การคมนาคมขนส่ง องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับจังหวัด และอำเภอ

เมืองสรุินทร์  ตลอดจนติดต่อระหว่างหมูบ่้าน  และตำบลใกล้เคียง  ดังนี้ 
-  เส้นทางที่เป็นลาดยางภายในหมูบ่้านทั้งตำบลยาวเฉลี่ย  18.2  กิโลเมตร 
-  เส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านทัง้ตำบล  ยาวเฉลี่ย  10.3๐  กิโลเมตร 
-  เส้นทางที่เป็นถนนลงหินคลุก , ลูกรัง  ภายในหมู่บ้านทัง้ตำบล  ยาวเฉลี่ย  88  กิโลเมตร 
-  เส้นทางที่เป็นถนนดิน 
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เส้นทางคมนาคมติดต่อกับอำเภอ และจังหวัดสุรินทร์ 
- เส้นทางทีเ่ป็นถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม - ปอยเดริ โดยเช่ือมทางแผ่นดินหมายเลข 214  สายสุรินทร์ - 

ช่องจอม  ที่หลักกิโลเมตรที่  11  มีระยะทางประมาณ  21  กโิลเมตร 
- เส้นทางทีเ่ป็นถนนลาดยาง ยธ. สายสกร็อม - นาบัว โดยเช่ือมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 สายสรุินทร์ 

- ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที่ 9 มรีะยะทางประมาณ 10 กิโลเมตรและเช่ือมถนนลาดยาง รพช.สายนาสาม-ปอยเดริ 
หลักกิโลเมตรที ่7 

- เส้นทางทีเ่ป็นถนนลาดยาง รพช. สายกระน๊อบ - สวาย โดยเช่ือมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 214 สาย
สุรินทร-์ช่องจอม ที่หลักกิโลเมตรที ่14 มีระยะทางประมาณ 20 กโิลเมตร 

- เส้นทางทีเ่ป็นถนนลาดยาง รพช. สายตะเคียน – โคกเมืองโดยเช่ือมทางหลวงหมายเลข  2078  สาย
สุรินทร-์บรุีรมัย์ที่หลักกิโลเมตรที ่ 8  มีระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร และเช่ือมถนนลาดยาง รพช. สายนาสาม-ปอย
เดิรหลักกิโลเมตรที่  11  บ้านหนองกก  ต.นาบัว 

๕.๒  การไฟฟ้า 
 การใหบ้ริการด้านไฟฟ้าในเขตองค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสรุินทร์  อยู่ใน
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเมืองสรุินทร์  ในเขตตำบลนาบัวมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรอืน 

๕.๓  ระบบประปา 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  มีกิจการประปาขนาดเล็ก  (ประปาบาดาลและประปาผิวดิน)  

จำนวน  19  หมู่  ดำเนินการจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนในเขตตำบลนาบัว 

๕.๔  การโทรคมนาคม 
 สถานีโทรคมนาคม  (องค์การโทรศัพท์)   - แห่ง 
 สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม    - แห่ง 
 ตู้โทรศัพท ์      13   ตู ้

 5.5  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนสง่  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 ไปรษณีย์  1 แห่ง 

 
 ๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๖.๑  การเกษตร 
 ประชากรส่วนใหญ่มรีายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  (ทำนา)  เป็นหลกั  เพราะพื้นที่เหมาะสม
สำหรับการเพาะปลูก  ผลผลิตทีส่ำคัญ  ได้แก่  ข้าวหอมมะลิ  ซึ่งเป็นที่รูจ้ักของประชาชนทั่วไป   
 ๖.๒  การปศุสัตว์ 
 ประชากรยังประกอบอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือน  เลี้ยงไว้ใช้งานและจำหน่าย  เช่น  
โค  กระบือ  สุกร  เป็ด  ไก่  เป็นต้น  

 ๖.๓  อุตสาหกรรม 
-  ปั้มน้ำมัน / แก๊ส    2   แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    19  แห่ง   
-  โรงสี     40   แห่ง 
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๖.๔  การท่องเที่ยว 
 องค์การบรหิารส่วนตำบลไดส้ร้างจิตสำนึกใหป้ระชาชนมีความตระหนกัถึงสิ่งแวดล้อมพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว  
เพื่อใหป้ระชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อน  ออกกำลังกาย  ท่องเที่ยว  และกจิกรรมเพื่อการนันทนาการต่างๆ  รวมทั้งเพื่อ
เป็นการบำรุงรักษาทรพัยากรธรรมชาติให้คงอยู่ไม่ให้ถูกทำลายลงโดยธรรมชาติให้คงอยู่  และพัฒนาทอ้งถ่ินใหม้ี
สิ่งแวดล้อมที่ดีและสวยงาม น่าอยูน่่าเที่ยว แต่ด้วยศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลมงีบประมาณน้อยจึง
ดำเนินการได้ไม่มากนกั 

๖.๕  การพาณิชย์และกลุม่อาชีพ 
องค์การบริหารสว่นตำบลได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนโดยการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  กลุ่ม อสม. และ

กลุ่มองค์กรต่างๆภายในตำบล  เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  หรืออาชีพเสริมเพิ่มรายได้  ประกอบกับ
ประชาชนส่วนใหญ่ในท้องถ่ินมีอาชีพที่มั่นคงถาวรและมีรายได้เลี้ยงชีพตามสมควร  ซึ่งการประกอบอาชีพของประชาชน
ในท้องถ่ิน  ได้แก่  การทำนา  การค้าขายและบริการ  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นท้องถ่ินที่ประชาชนมีรายได้อยู่ในระดับที่ดี  แต่
อย่างไรก็ตาม  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจให้กับประชาชนโดยทางอ้อม  ได้แก่  การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 

             7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนบัถือศาสนา 
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีศาสนสถาน  จำนวน  11  แห่ง  คือ 
(1)  วัด  มีจำนวนทั้งสิ้น    7  แห่ง  แยกเป็น 

วัดธรรมยุต   3  แห่ง  วัดมหานิกาย 4  แห่ง 
(2)  สำนักสงฆ์  มีจำนวนทั้งสิ้น 4  แห่งแยกเป็น 

ธรรมยุต   1  แห่ง  มหานิกาย 3  แห่ง           

7.2  ประเพณีและงานประจำป ี
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน  และวันสำคัญที่ประชาชนร่วมกันจัดกจิกรรมต่างๆ  ได้แก่ 
-  เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรบัปีใหม ่
-  ทำบุญเทศน์มหาชาติ  ทำบุญข้าว 
-  ประเพณีทำบญุก่อเจดีย์ทราย 
-ประเพณีสงกรานต ์
-  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
-  ประเพณีวันสารท์  (วันโฏนตา) 
-  ประเพณีออกพรรษา (กวนข้าวทิพย์) 
-  ประเพณีทอดกฐิน 
-  ประเพณีลอยกระทง 
-  ประเพณีข้ึนเขาพนมสวาย 

7.๓  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภาษาถ่ิน 
 ตำบลนาบัว  มีภาษาเขมร  และภาษาไทยกลางเป็นภาษาถ่ิน 

7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลกึ 
- สินค้าพื้นเมืองได้แก่ สินค้าทางการเกษตร , ผลิตภัณฑ์สมนุไพรแปรรูป 
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8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 แหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนใหญ่มีเฉพาะฤดูฝน และแหลง่น้ำทีป่ระชาชนใช้อุปโภค/บริโภค มีดังนี ้
▪ ลำน้ำ, ลำห้วย จำนวน    5  สาย 
▪ บึง,หนองและอื่นๆ จำนวน  58 แห่ง 
▪ ฝาย   จำนวน  21 แห่ง 
▪ บ่อน้ำตื้น  จำนวน  11 แห่ง 
▪ บ่อบาดาล  จำนวน  236 แห่ง 

 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
• แร่หินบะซอลต์ มีพื้นทีส่ัมปทานบริเวณเขตอุตสาหกรรม 
• ป่าไม้  มีอยู่  2  ลกัษณะคือ 

ป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ทัง้หมด  18,143 ไร่  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาบัว จำนวน 425 ไร่ ที่เหลืออยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียง 

ป่าทำเลเลี้ยงสัตว์  มีจำนวน  6  แห่ง 

9.  เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
ข้อมูลด้านการเกษตร 

ประเภทของการทำการเกษตร จำนวน ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก./ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1) ทำนา 
 

ในเขตชลประทาน ...................ครวัเรอืน 
..............................ไร่ 

.......................กก./ไร่ .......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

นอกเขต
ชลประทาน 

......๑,๓๕๐..ครัวเรือน 

....๑๕,๙๖๖............ไร ่
.........๖,๒๐๔....กก./ไร่ ....๑๘,๗๗๘.....บาท/ไร่ .....๒๘,๓๖๐......บาท/ไร่ 

2.2) ทำสวน 
 

สวน....มะนาว.............. ........๒.........ครวัเรอืน 
.........๐.๔.................ไร่ 

............-...........กก./ไร่ ...........-............บาท/ไร่ ............-.............บาท/ไร่ 

สวน...ยางพารา............ ......๑๗.........ครวัเรอืน 
........๔๓...................ไร่ 

.......๕๐.............กก./ไร่ .......๑,๐๐๐.....บาท/ไร่ ........๑,๐๐๐......บาท/ไร่ 

สวน.....ชะอม.............. ........๒..........ครวัเรอืน 
.......๐.๔...................ไร ่

........๑๐............กก./ไร่ ........๓๐๐........บาท/ไร่ .......๒,๐๐๐.......บาท/ไร่ 

สวน....มะละกอ.......... ........๒๐.......ครวัเรอืน 
..........๑๐.................ไร่ 

..........-.............กก./ไร่ ............-...........บาท/ไร่ ...........-..............บาท/ไร่ 

2.3) ทำไร่ 
 

 

 ไร่อ้อย .......๑๐........ครวัเรอืน 
.........๔๑..................ไร่ 

.......๑๐,๗๐๐....กก./ไร่ .......๑๑,๕๕๐..บาท/ไร่ ......๑๙,๒๐๐.....บาท/ไร่ 

 ไร่ข้าวโพด ....๕๖...........ครวัเรอืน 
......๑๓๓..................ไร่ 

.....๑,๐๐๐........กก./ไร่ ....๑๐,๐๐๐.....บาท/ไร่ .......๒๒,๐๐๐....บาท/ไร่ 

 ไร่มันสำปะหลัง ........๘๔.......ครวัเรอืน 
.........๒๖๙.............ไร่ 

.....๑๖,๕๒๐......กก./ไร่ ......๑๐,๖๗๐...บาท/ไร่ ......๓๕,๑๗๐.....บาท/ไร่ 

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

..................................... 

 

...................ครวัเรอืน 

 
.......................กก./ไร่ 

 
.......................บาท/ไร่ 
 

 
..........................บาท/ไร่ 
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..................................... 

.............................ไร่ 

...................ครวัเรอืน 

.............................ไร่ 

 
.......................กก./ไร่ 

.......................บาท/ไร่ ..........................บาท/ไร่ 

2.4) อ่ืนๆ  อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

..................................... 

 
...................ครวัเรอืน 
.............................ไร่ 
 

 
 
.........................กก./ไร่ 

 
........................บาท/ไร่ 
 

 
..........................บาท/ไร่ 

 

ข้อมูลด้านแหล่งนำ้ทางการเกษตร 
แหล่งน้ำ 

ทางการเกษตร 
ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร ปริมาณนำ้ฝนท่ีตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผา่นมา 

(มิลลิเมตร) กรณีท่ีทราบโปรดระบ ุเพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณนำ้ฝน  x  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร
ตลอดท้ังปี 

การเขา้ถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ท่ัวถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
เข้าถึงฯ 

3.2)แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 1.แม่น้ำ       
 2.ห้วย/ลำธาร   x  x  
 3.คลอง   x  x  
 4.หนองน้ำ/บึง   x  x  
 5.น้ำตก       
6.อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1).................................................... 
6.2).................................................... 
6.3).................................................... 

      

3.3)แหล่งน้ำท่ีมนุษย์สรา้งขึ้น 
 1.แก้มลิง        
 2.อ่างเก็บน้ำ       
 3.ฝาย   x  x  
 4.สระ   x  x  
5.คลองชลประทาน       
6.อื่นๆ(โปรดระบ)ุ 
6.1)......บ่อระเบิด........................ 

  x  x  
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ข้อมูลด้านแหล่งนำ้กิน นำ้ใช้ (หรือน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 

 
แหล่งน้ำ 

 
ไม่ม ี

มี ท่ัวถึงหรือไม่ 
เพียงพอ ไม่

เพียงพอ 
ท่ัวถึง ไม่

ท่ัวถึง 
ร้อยละของครัวเรือนท่ี

เข้าถึงฯ 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ x      
4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ   x  x  
4.3 ประปาหมูบ่้าน(ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน) 

 X   x  

4.4 ระบบประปา(การประปาส่วนภูมิภาค) x      
4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ x      
4.6 อื่นๆ ระบ ุ
4.6.1) ................................................................................................... 
4.6.2). .................................................................................................. 
4.6.3). .................................................................................................. 

      

4.7 สรปุ ครัวเรือนในหมูบ่้านนี้ มีน้ำกิน น้ำใช้ เพียงพอหรือไม่  

เพียงพอ    ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ.................................................. ของทั้งหมู่บ้าน  

 

ปัญหาและความต้องการในการทำการเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการ/แผนงานท่ีหมู่บา้น/ชุมชน เสนอ 

ปัญหาท่ีประชาชนในหมูบ่้าน/ชมุชน 
ประสบและมผีลกระทบต่อการทำ

การเกษตร 

ความต้องการของหมู่บา้น/ชุมชน 
เพ่ือส่งเสริมการทำการเกษตร 

โครงการ/แผนงานท่ีประชาชน
ต้องการได้รับ 

การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

แหล่งน้ำไมเ่พียงพอ ขุดลอกลำห้วย , สระน้ำ ขุดลอกลำห้วย,สระน้ำเพื่อใช้สำหรบั
ทำการเกษตร 

พื้นที่ทำการเกษตรห่างไกลแหลง่น้ำ วางท่อสง่น้ำไปยังแปลงที่อยูห่่างไกล เครื่องสูบน้ำพลงังานแสงอาทิตย์และ
วางท่อน้ำมายังแปลงเกษตร 

ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลาดทางการเกษตร , วิชาการเกษตร 

ลำห้วยต้ืนเขิน กักเก็บน้ำไมเ่พียงพอ ขุดลอกลำห้วยใหม ่ ขุดลอกลำห้วย 

ขาดพันธ์ุพืช , พันธ์ุสัตว์ที่ดี ปรับปรงุพันธ์ุพืช , พันธ์ุสัตว์ รับการสนบัสนุนพันธ์ุพืช , พันธ์ุสัตว์ 
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๑๐.  รายได้และรายจา่ยเฉลี่ยต่อไปของประชากร 

 เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศเป็นทีร่าบ  เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม  ดังนั้น  รายได้ส่วนใหญ่ของคนในตำบลจึงมาจากเกษตรกรรม  รายได้เฉลี่ยต่อปีของประชากร  ดังนี ้

ตารางท่ี  3  รายไดเ้ฉลี่ยต่อปขีองประชากรตาม  จปฐ. ป ี2562 
หมู่ท่ี พื้นท่ี จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนคน แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน 

รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) 
รายได้บุคคลรวม 
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้อื่น ปลุกเล้ียงหาเอง 

หมู่ที่  1 บ้านนาบัว 128 388 101,283.04 38,428.13 25,835.94 27,278.13 192,825.23 63,612.45 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสันต์ 100 263 116,530.00 18,260.00 25,870.00 27,630.00 188,290.00 71,593.16 
หมู่ที่  3 บ้านกระยูง 151 491 78,216.08 62,507.95 29,957.62 20298.01 190,979.66 58,733.05 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 105 326 81,692.86 46,288.57 30,851.43 30,381.90 189,214.76 60,943.40 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสือก 213 534 110,722.82 16,407.51 31,522.54 7,690.14 166,343.00 66,350.30 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 130 373 154,513.85 34,658.08 20,942.31 3,655.00 213,7693.23 74,504.02 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 201 595 173,283.58 40,069.65 16,624.88 28,849.75 258,827.86 87,435.97 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 271 783 138,403.69 23,452.77 13,589.30 12,690.41 188,136.16 65,114.81 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 214 820 212,876.92 20,269.63 14,673.74 11,748.13 259,568.41 67,741.02 

หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 230 669 98,312.61 18,428.70 22,655.65 10,091.04 149,488.00 51,393.48 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 142 284 77,818.31 33,073.24 15,741.55 20,672.54 147,305.63 73,652.82 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 65 213 163,728.65 39,076.92 22,584.62 18,046.15 243,436.34 74,288.08 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 139 534 134,925.18 46,471.18 39,558.71 26,507.88 247,462.95 64,414.51 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 102 297 191,661.76 18,970.10 22,813.73 21,798.53 255,244.12 87,659.60 
หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 217 589 143,503.22 14,413.69 10,136.41 4,809.63 172,862.94 63,686.35 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 185 568 149,427.03 14,094.59 16,552.43 19,718.92 199,792.97 65,073.42 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 139 452 70,194.78 47,312.24 26,391.75 16,684.82 160,583.59 49,383.01 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 175 472 105,111.55 43,745.73 31,600.34 13,020.58 193,478.21 71,734.50 
หมู่ที่  19 บ้านเสม็ด 102 381 213,566.67 16,980.39 17,685.29 15,770.59 264,002.94 70,677.95 

รวมทุกพื้นท่ี 3,009 9,032 132,235.82 29,697.63 22,021.35 16,487.34 200,442.15 66,777.06 
แหล่งข้อมูล  :  ข้อมลูความจำเป็นพื้นฐาน  ระดบัตำบล  ปี  2562 
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4)รายจา่ย 
ตารางท่ี  4  รายจา่ยเฉลี่ยต่อปีของประชากรตาม  จปฐ. ปี 255๘ 

หมู่ท่ี พื้นท่ี จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนคน แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายจ่ายครัวเรือน 
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคล 
รวมเฉลี่ย (บาท/ปี) ต้นทุนการผลิต อุปโภค 

บริโภคท่ี 
จำเป็น 

อุปโภค 
บริโภคท่ี 
ไม่จำเป็น 

ชำระหนี้สิน 

หมู่ที่  1 บ้านนาบัว 128 388 27,670.31 54,739.06 8,859.38 14,355.94 105,604.69 34,838.66 
หมู่ที่  2 บ้านระสีสันต์ 100 263 47,360.00 66,230.00 24,830.00 14,700.00 153,120.00 58,220.53 
หมู่ที่  3 บ้านกระยงู 151 491 20,516.56 62,626.49 17,271.52 49,076.16 149,490.73 45,973.73 
หมู่ที่  4 บ้านละหุ่ง 105 326 25,009.52 58,422.38 11,268.57 33,423.81 128,124.29 41,267.02 
หมู่ที่  5 บ้านนาเสอืก 213 534 25,554.46 83,386.85 15,080.75 24,594.13 148,616.20 59,279.49 
หมู่ที่  6 บ้านนาสาม 130 373 25,535.38 95,130.77 16,503.38 42,331.54 179,501.08 62560.70 
หมู่ที่  7 บ้านตรม 201 595 95,218.91 56,393.03 27,308.46 26,699.00 205,619.40 69,461.34 
หมู่ที่  8 บ้านกะทม 271 783 24,366.05 45,135.79 18,386.72 18,529.15 106,417.71 36,831.67 
หมู่ที่  9 บ้านตระงอล 214 820 9,305.61 147,018.83 2,200.47 18,328.97 176,853.88 46,154.55 

หมู่ที่  10 บ้านโดนโอก 230 669 14,981.74 68,263.04 19,792.61 25,375.22 128,412.61 44,147.83 
หมู่ที่  11 บ้านหนองกก 142 284 23,826.29 23,129.58 6,677.46 48,605.63 102,238.96 51,119.48 
หมู่ที่  12 บ้านปะปูล 65 213 34,411.08 38,692.31 12,015.38 41,276.92 126,395.69 38,571.46 
หมู่ที่  13 ปอยตระแบง 139 534 32,242.45 84,654.68 28,826.62 32,392.09 178,115.83 46,363.48 
หมู่ที่  14 บ้านตังกอ 102 297 13,096.08 41,300.49 11,449.02 18,764.71 84,610.29 29,058.08 
หมู่ที่  15 บ้านหนองกระทม 217 589 27,224.98 42,738.43 9,314.56 8,520.65 87,798.62 32,346.86 
หมู่ที่  16 บ้านโคกสะอาด 185 568 13,211.89 93,870.27 22,618.92 10,827.57 140,528.65 45,770.77 
หมู่ที่  17 บ้านไทรทาบ 139 452 19,428.06 40,100.72 13,482.01 21,165.47 94,176.26 28,961.28 
หมู่ที่  18 บ้านสระบัว 175 472 20,268.57 59,510.97 11,556.64 10,861.27 102,197.45 37,891.00 
หมู่ที่  19 บ้านเสม็ด 102 381 17,109.80 91,765.69 31,569.61 23,379.90 163,825.00 43,858.66 

รวมทุกพ้ืนท่ี 3,009 9,032 27,160.58 67,745.46 16,114.00 23,992.79 135,012.82 44,979.36 
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ส่วนท่ี  2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

…………………………………. 

๑. ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าติ  ๒๐  ป ี
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 
1. การเสรมิสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การเสรมิความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเตบิโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ด้านความมั่นคง 
6. การเพิม่ประสทิธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส ์
8. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกจิ 
10. การต่างประเทศประเทศเพือ่นบ้านและภูมิภาค 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน  สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ 
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ     มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด   “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒ หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย 
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(๑) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พื้นที่ 

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรปูการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic  
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่
อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจนีบุร ี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-
สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) 
ได้แก่  

แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพการ     
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ        
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และ
การจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว    
ได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้
ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ ภาค  ป้องกันการรุกพื้นที่ ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์ 
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 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวลำภู   
และเลย)  เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร          
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุ  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับ         อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม 
และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร 
และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขาดแคลนน้ำ  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 
 โครงการท่ีสำคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 

 
แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวัดสรุินทร์ 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

 
“เมืองเกษตรอินทรีย์  วิถีช้างไทย  ผ้าไหมสุรินทร์  สูส่ากล” 

“Organic Silk  Route  city  of Thailand  Surin Elephant  internationally” 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์(พ.ศ. 2558-2560) 
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ประเด็นยุทธศาสตรข์องจังหวัด (Strategic Issues) 
 1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

2.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 
 3.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 5.   ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน 
 
เป้าประสงคข์องยุทธศาสตร์ (Goals) 
 1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
  -  เพือ่เพิม่มลูค่าให้กบัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

2.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ
ท่องเที่ยว 

 -  เพือ่พัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 3.   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  -  เพือ่บริหารจัดการพลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
  -  เพือ่พัฒนาคน  และสังคม  สูห่ารยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 5.   ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน 
  -  เพือ่เสรมิสร้างความมั่นคงของชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategies) 
1.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

 1.1  พัฒนาระบบการเกษตรใหเ้หมาะสมกับพื้นที่  (โซนน่ิง) 
1.2  เพิ่มขีดความสามารถด้านพื้นที่  การผลิต  และการแปรรปูการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
1.3  สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และองค์กรการเกษตร 
1.4  ส่งเสรมิและเพิ่มช่องทางการตลาด 
1.5  พัฒนาระบบชลประทานและเพิ่มแหลง่น้ำสำหรบัการเกษตร 
 
2.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และการ

ท่องเที่ยว 
2.1  สง่เสรมิและพฒันาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพ 
2.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิง่อำนวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.3  ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนใหส้ามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล 
2.4  ยกระดับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเข้าสู่มาตรฐานสากล 
2.5  พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน 
2.6  ส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรด้านการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
2.7  ส่งเสรมิการค้า  การลงทุน  การตลาด  การท่องเที่ยว  และการประชาสมัพันธ์ 
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3.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3.1  ส่งเสรมิการอนรุักษ์  ฟื้นฟู  ป้องกันและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่าง
มีส่วนร่วม 

3.2  การบรหิารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3  ส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน  เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลงังานและรกัษาสิ่งแวดล้อม 
3.4  พัฒนาแหลง่น้ำและระบบบรหิารจัดการน้ำให้มีประสทิธิภาพ 
 

 4.   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสงัคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
 4.1  พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

4.2  พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐให้ได้มาตรฐาน 
4.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ 
4.4  สนับสนุนการปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมประเพณี 
4.5  ส่งเสรมิการป้องกันและลดอบุัติเหตทุางถนน 
4.6  ป้องกัน  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพติด 
4.7  ส่งเสรมิใหส้ถาบันครองครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4.8  ส่งเสรมิเครอืข่ายการเฝ้าระวังทางสงัคม 
4.9  พัฒนาระบบสวัสดิการ  และความมั่นคงทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
4.10  ส่งเสรมิและเพิ่มประสิทธิภาพการมีงานทำ  การเข้าถึงสิทธิด้านประกันสังคมและสิทธิด้าน

แรงงาน 

 5.   ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงของชายแดน 
5.1  พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน / ชุมชนชายแดน 
5.2  ส่งเสรมิ  พัฒนา  ระบบรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินตามแนว

ชายแดน 
5.3  ส่งเสรมิและพฒันาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ศักยภาพของท้องถิ่น (ในภาพรวมของจังหวัด) 
จุดแข็ง  (Strengths) 
-  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่สำคัญและมีช่ือเสียงของประเทศ 
-  มีแหล่งหัตถกรรมผ้าไหมและเครื่องเงินที่มีช่ือเสียงและคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
-  มีพื้นที่มากและมีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม 
-  มีหมู่บ้านวัฒนธรรมคนกับช้างและหมู่บ้านช้างเลี้ยงใหญ่ที่สุดในโลก 
-  มีอารยธรรมขอมโบราณ  ธรรมชาติและวัฒนธรรมโดดเด่น  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี

คุณภาพ 
-  มีประเพณีวัฒนธรรม  วิถีชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  เขมร  ลาว  กูย  ที่ประสานกลมกลืนและโดดเด่น 
-  มีจุดผ่านแดนถาวร  และมีแนวพรมแดนติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
จุดอ่อน  (Weaknesses)  
-  ขาดการประชาสัมพันธ์  ผลิตภัณฑ์เด่น  และบริการสู่สากล 
-  ขาดการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
-  ประชาชนยากจน  มีหนี้สิน  รายได้ต่ำ  และว่างงาน 
-  ทรัพยากรธรรมชาติลดลงจากการบุกรุกทำลาย 
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-  แหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ยังไม่มีคุณภาพ 
-  มีการใช้สารเคมี  ยาปราบศัตรูพืชอยู่ในระดับสูง 
-  ไม่มีตลาดกลางสินค้าทางการเกษตรส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรไม่ได้รับความเป็นธรรม 
-  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไม่ทันต่อการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนมีพฤติกรรมด้านสังคมและสุขภาพไม่เหมาะสม 
-  ขาดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ 

โอกาส  (Opportunities) 
-  นโยบายรัฐบาลใหค้วามสำคัญต่อการพัฒนาเกษตรอินทรยี์และการท่องเที่ยว  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  วิกฤตอาหารโลก  ทำให้มูลค่าสินค้าเกษตร (ข้าว) มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น 
-  ความก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นช่องทางเผยแพร่และให้บริการสินค้าสู่ส ากลมากข้ึน  IT 

ข้อมูลข่าวสารสะดวก  รวดเร็ว 
-  รัฐบาลสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพทางการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดน 
-  นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การบริหารจัดการน้ำ  และ

พลังงานทางเลือก 
-  มีกรอบความร่วมมือที่สำคัญระหว่างประเทศในภูมิภาค  และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4. อุปสรรค (Threats)  
-  ปัจจัยและต้นทุนการผลิตสินค้าของท้องถ่ินสูง 
-  กระแสบริโภคและวัตถุนิยมและสื่อที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่สังคมของท้องถ่ินรุนแรง 
-  เศรษฐกิจโลกตกต่ำกระทบต่อมูลค่าสินค้าเกษตรของท้องถ่ิน 
-  การเมืองขาดเสถียรภาพทำให้นโยบายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง 
-  การระบาดยาเสพติดจากภายนอกสู่ท้องถ่ินมากข้ึน 
-  ภาวะโลกร้อน  กระทบการผลิตด้านเกษตรกรรมของท้องถ่ิน 
-  โรคระบาด  กระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน 
-  ผลกระทบจากการเปิดประชาคมอาเซียน  สินค้าบางประเภทจะมีการแข่ งขันมากข้ึนและอาจ

ก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน  การก่อการร้าย  การลักลอบขนย้ายสินค้าทางการเกษตร  และโรค
ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้าน 

-  ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงข้ึน 
-  ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนส่งผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
ด้านเกษตรอินทรีย ์
 -  ให้ความสำคัญทางด้านกระบวนการผลิต  การแปรรูป  และการเพิม่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ใหม้ี
มาตรฐาน  มีตลาดรองรบั  เพื่อเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  ที่สำคัญของประเทศ  และมีตลาดรองรับ
ภายใต้การบรหิารจัดการที่ด ี
 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2558 - 2560) 
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ด้านการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

-  ให้ความสำคัญกับการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  และสิง่อำนวยความสะดวกด้านการค้า  การลงทุน  
และการท่องเที่ยวใหส้ามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 -  ให้ความสำคัญกับการรักษาธรรมชาติ  สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีคนมีจิตสำนึกและบรูณาการร่วมกัน
เพื่อใหท้รัพยากรธรรมชาติและระบบนเิวศน์ที่สมดลุมสีภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสม 

ด้านการพัฒนาคนและสังคมอยา่งยั่งยืน 
 -  ให้ความสำคัญกับการพฒันาคน  คุณภาพ  ความรู้  เกิดภูมิคุ้มกันทางกายและจิตใจ  เป็นสังคมที่น่า
อยู่  เพื่อให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้  มีสุขภาพกายและจิตดี  และการพัฒนาสังคมอยู่ดีมสีุข
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและตามแนวพระราชดำริ 

ด้านความมั่นคงชายแดน 
 -  ให้ความสำคัญกับการพฒันาหมู่บ้านชายแดน  ให้ความเข้มแข็งภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อให้หมูบ่้านและชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข
และมีการรกัษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

1.  ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  พื้นที่เกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรมกีารขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.2  การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและพื้นที่ด้านการเกษตรกรรมให้ได้มาตรฐาน 
1.3  การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรอินทรีย์ 
1.4  การบรหิารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
1.5  การพัฒนาแหล่งน้ำและบรหิารการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
1.6  ผู้ผลิตและผู้บริโภค  มีความสุขและคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

2.  ดา้นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพดา้นเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  การพัฒนาการจัดการช้าง 
2.2  การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  อารยธรรม  เชิงนิเวศน์  เชิงเกษตร  ให้
เกิดความยั่งยืน  โดยการมสี่วนร่วมในชุมชน 
2.3  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สิ่งอำนวยความสะดวก  และระบบ  Logistics 
2.4  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม  ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงกับความต้องการของตลาด   
2.5  การส่งเสริมธุรกิจการค้า  การลงทุน  และการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ  และเอกชน  รวมทั้งระบบ  Logistics   
2.6  การส่งเสรมิการตลาดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  สินค้าเกษตร  และผลิตภัณฑ์ชุมชน  รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์   
2.7  การเพิ่มช่องทางการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร 
2.8  การส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดนวัตกรรม 
2.9  การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการบริการ 
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3.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

3.1  การส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งน้ำ  และบริการจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
3.2  การส่งเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง  ฟื้นฟู  บำรุงทรัพยากรดิน 
3.3  การส่งเสริม  สนับสนุน  ฟื้นฟู  การปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะ 
3.4  การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
3.5  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.6  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในทุกระดับ 
3.7  รณรงค์และสร้างเครือข่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญทั้งด้านการผลิตและใช้พลังงานทดแทน 

4.  ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เรื่องเมืองสุรินทร์ 
4.2  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ 
4.3  การส่งเสริมกีฬา  นันทนาการ  และการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
4.4  การส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์กรวมของประชาชนให้แข็งแรง 
4.5  การพัฒนาสุขภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
4.6  การเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตสังคมภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และเสริมสร้าง  อนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม   
4.8  การส่งเสริมการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ 
4.9  การส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้  และได้รับการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ 
4.10  การส่งเสริมการมีสว่นร่วมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
4.11  การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4.12  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน 

5.  ดา้นการรักษาความมั่นคงชายแดน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1  การปลูกจิตสำนึกความรักสามัคคี  ส่งเสริมอาชีพ  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
5.2  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.3  การพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายประชาชน 
5.4  การจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน 
5.5  การพัฒนาความร่วมมือและผนึกกำลัง  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 
5.6  การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  และกีฬา  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.7  การพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการศึกษา  และการสาธารณะสุข  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.8  การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน  ส่วนราชการ  เอกชน  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
5.9  การพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณูปโภค  และการสื่อสาร 
5.10  การพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดนและบูรณาการงานทุกส่วน 
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๒.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑  วิสัยทัศน ์

 “โครงสรา้งพ้ืนฐานสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย ์
เกิดการบริการท่ีดี  มีชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน” 

๒.๒  ยุทธศาสตร ์
 
 
 

พันธกิจ 
 1.  ก่อสร้างปรบัปรุงบำรงุรักษาถนนและจัดให้มีการวางท่อ 
 2.  พัฒนาระบบจราจร 
 3.  ปรับปรุงแหลง่น้ำธรรมชาติ  และระบบประปาหมูบ่้าน 
 4.  พัฒนาปรบัปรุงไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร 
 5.  ก่อสร้างปรบัปรุงบำรงุรักษาศาลาที่พักริมทาง/ศาลากลางหมูบ่้าน 

เป้าประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และงานก่อสร้าง
ต่างๆที่ได้มาตรฐาน 
 2.  เพื่อปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสญัจรไปมาไดอ้ย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน 
 3.  เพื่อให้ทุกครัวเรอืนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
 4.  เพื่อติดตั้ง  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่าง 
 5.  เพื่อบรหิารจัดการแหล่งน้ำ  เพื่ออปุโภคบรโิภคอย่างปลอดภัยและมีคุณภาพ 
 6.  เพื่อซ่อมแซม  ปรบัปรุง  บำรงุรักษาระบบประปาหมูบ่้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำอย่าง
เพียงพอ 
 7.  เพื่อปรบัปรุงตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมูบ่้าน 
 8.  เพื่อการบรหิารจัดการแหลง่น้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  เพื่อเป็นทางระบายน้ำ  ไม่ให้ท่วมขังในฤดูน้ำหลาก 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 
 2.  เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก 

3.  ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
4.  หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะสอ่งสว่างอย่างทั่วถึง 
5.  ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ  สะอาดและปลอดภัย 
6.  แหล่งน้ำอปุโภคบริโภคได้รบัการปรบัปรุงอย่างมปีระสิทธิภาพ  

 7.  ประชาชนมีน้ำสะอาดและมีคุณภาพไว้ใช้อุปโภคบริโภค 
 8.  ลำเหมอืง  ลำคลอง  และทางระบายน้ำสามารถสง่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 9.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย 
 10.  ก่อสร้างทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก 

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 
การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานสิ่งสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้างปรบัปรุงบำรงุรักษาถนนและจัดให้มี
การวางท่อ 

- จำนวนโครงการกอ่สร้างทอ่เหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ 
- จำนวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
- จำนวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรงุ  ซ่อมแซม 

2.  พัฒนาระบบจราจร 
 

- จำนวนหมูบ่้านที่ได้รบัพัฒนา 
- จำนวนประชาชนที่ได้รับการอบรม 

3.  ปรับปรุงแหลง่น้ำธรรมชาติ  และระบบประปา
หมู่บ้าน 

- จำนวนของครัวเรือนทีม่ีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง
สะอาดและปลอดภัย 
- จำนวนของครัวเรือนมีน้ำสะอาด 
- จำนวนแหลง่น้ำที่ได้รบัการพัฒนาและฟื้นฟ ู
- จำนวนแหลง่น้ำที่ได้รบัการปรบัปรุงและกอ่สร้าง 

4.  พัฒนาปรบัปรุงไฟฟ้าสาธารณะและการสื่อสาร - ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ 
- จำนวนหมูบ่้านที่ได้รบัการติดตัง้/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 
-  จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมเสียงตามสาย
ให้ใช้งานได้ดีทุกแห่ง 

5.  ก่อสร้างปรบัปรุงบำรงุรักษาศาลาที่พักริมทาง/
ศาลากลางหมูบ่้าน 

- จำนวนศาลาที่ได้รบัการก่อสร้าง 
- จำนวนศาลาที่ได้รบัการปรบัปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  การ
ท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 2.  ส่งเสริมสนบัสนุนทกัษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

เป้าประสงค ์
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุม่อาชีพต่างๆในท้องถ่ิน 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน 
 3.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมรีายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  ฝึกอบรมอาชีพเพื่อนำไปสูเ่ศรษฐกจิชุมชนย่ังยืน 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้  เข้าใจ  และนำหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  กลุม่เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งข้ึน 
 2.  กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยนื 

3.  แหล่งเรียนรูท้างด้านการเกษตร  เพื่อสง่เสรมิ  การฝกึอบรม  การประกอบอาชีพและขายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  กลุ่มอาชีพมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
5.  ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 

- จำนวนกลุม่ที่ได้รบัการสนับสนุนพฒันาแหล่งทุน 
- จำนวนครั้งทีจ่ัดกจิกรรม 
- จำนวนหมูบ่้านที่ได้รบัการสนับสนุน 
- จำนวนกลุม่ที่ได้รบัการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

2.  ส่งเสริมสนบัสนุนทกัษะอาชีพครัวเรือนและกลุ่ม
อาชีพ 

- จำนวนกลุม่อาชีพที่ได้รบัการสนับสนุนทกัษะใน
การประกอบอาชีพ 
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2 
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย ์

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด  องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 



31 
  

 
 
 
พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาด้านสาธารณสุข 
 2.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
 3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 
 4.  ส่งเสริมและอนรุักษ์ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพรี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

เป้าประสงค ์
 1.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  เพื่อพัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเลก็ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.  เพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินให้อยูส่ืบไป 
 5.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
 6.  เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
 7.  เพื่อให้ประชาชนมีสนามกีฬาและสวนนันทนาการได้ออกกำลังกาย 
 8.  เพื่อช่วยเหลอืประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่าเทียม 
 2.  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน 

3.  ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.  ประชาชน  สืบทอด  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณี  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถ่ินให้คงอยู่สบืไป 
5.  การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทำใหป้ระชาชนมีสุขภาพแข็งแรงข้ึน 
6.  เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7.  มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการใหป้ระชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
8.  ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูท้ี่ได้รับความเดือดร้อน 
9.  สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผูสู้งอายุ  คนพิการและผูป้่วยเอดสท์ุกคน 
10.  ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส 
11.  ประชาชนได้รับการรณรงค์  ป้องกัน  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3 
การพัฒนาและส่งเสริมดา้นคุณภาพชีวิต 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาด้านสาธารณสุข 
  
 

- จำนวนกลุม่ที่ได้รบัการส่งเสริมสนับสนุน 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนศูนย์สาธารณสุขมลูฐานที่ได้รับการสนบัสนุน 
- จำนวน รพ.สต./อสม.ที่ได้รับการจัดสรร 
- จำนวนกองทุนด้านสุขภาพ 

2.  ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิพัฒนาศูนย์ฯ 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
การศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 

- จำนวนประชาชนที่ใช้บริการศูนย์อินเตอร์เน็ต 

4.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้รบัการพัฒนาอย่างเตม็ศักยภาพ - จำนวนโครงการ/กจิกรรมพัฒนานกัเรียนอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

5.  ส่งเสริมพัฒนาและอนรุักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และปราชญ์ชาวบ้าน 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินงาน 
ส่งเสริมและอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินไทย 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมสง่เสรมิอนุรกัษ์พระพทุธศาสนา 
- จำนวนแหลง่เรียนรู้ภูมปิัญญาท้องถ่ิน 

6.  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ - จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งทีจ่ัดการแข่งขัน 
- จำนวนครั้งทีม่ีการจัดหา 
- จำนวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 

7. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน - จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ใหก้ารสงเคราะห์/พัฒนา 
- จำนวนกองทุนทีส่นับสนุน 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่สง่เสริมและสนบัสนุน 

8. ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- จำนวนกลุม่เป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห ์
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 

9. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพติดทุกประเภท 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
 กองการศึกษา   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาคนและสงัคมเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาสังคมให้รม่เย็นและยั่งยืน 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันากลุม่อาชีพ 
 2.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสินค้าหนึง่ตำบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ 
 3.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาการท่องเที่ยวแหล่งทอ่งเที่ยว 

เป้าประสงค ์
 1.  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  และสร้างรายได้เสรมิให้กับประชาชน 

2.  เพื่อส่งเสริมงานการท่องเที่ยว  กระตุ้นเศรษฐกจิ  กระจายรายได้ 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  กลุม่อาชีพได้รับการพฒันาสง่เสรมิ 
 2.  กิจกรรม/โครงการ งานการท่องเที่ยวที่ได้ดำเนินการ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันากลุม่อาชีพ/สินค้าหนึ่ง
ตำบลหนึง่ผลิตภัณฑ ์

- จำนวนกลุม่อาชีพที่ได้รบัการสนับสนุนพฒันา 
- จำนวนสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัการสนับสนุนพฒันา 

2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว/แหล่งทอ่งเที่ยว - จำนวนโครงการที่ได้ดำเนินการ 
- จำนวนแหลง่ท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรงุพฒันา 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 

กองช่าง   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
กองการศึกษา   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  
การท่องเที่ยว 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพฒันาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
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พันธกิจ 
  
 

1.  ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมมาภิบาล  (คุณธรรม  นิติธรรม  คุ้มค่า  โปร่งใส  การมสี่วนร่วม
และรบัผิดชอบ)  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด 

เป้าประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดมีีประสทิธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  และ
เพื่อใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี 

2.  เพื่อให้ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด 

 ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลอย่างมปีระสทิธิภาพ   
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปญัหาในทอ้งถ่ิน 
 3.  ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลยาเสพติด 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมตาม
หลักธรรมมาภิบาล   

- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งทีเ่ข้ารบัการอบรม 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จำนวนหมูบ่้านที่ได้รบัข้อมลูข่าวสาร 
- จำนวนหมูบ่้านที่เข้าร่วมกจิกรรม 
- จำนวนครั้งทีม่ีการจัดการประชาคม 

3.  ส่งเสริมให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด - จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ 
- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งทีเ่ข้ารบัการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5 
การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 

กองการศึกษา   องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การรักษาความมั่นคงชายแดน 
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พันธกิจ 

 1.  ส่งเสริมการปลกูป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ 
 2.  ส่งเสริมการอนรุักษ์ทีส่าธารณะประโยชน ์
 3.  ส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค ์
 1.  เพื่อส่งเสริมการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไมป้ระดับ  เพิ่มพื้นทีส่ีเขียว 

2.  เพื่อป้องกันทีส่าธารณะไม่ให้ถูกรุกราน 
3.  เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบรูณ์ 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  มีการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดบั, ปรบัปรุงภูมทิัศน์  
 2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนรุักษ์ทีส่าธารณะประโยชน์ 
 3.  ทรพัยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
 

แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมการปลกูป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ  เพิ่มพื้นทีส่ี
เขียว 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนหมูบ่้านที่ดำเนินการ 

2.  ส่งเสริมการอนรุักษ์ทีส่าธารณะประโยชน ์ - จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนหมูบ่้านที่ดำเนินการ 

3.  ส่งเสริมการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- จำนวนโครงการ/กจิกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนหมูบ่้านที่ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  6 
การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด  องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 

กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนตำบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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พันธกิจ 
 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
 2.  ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาระบบการบรหิารจัดการ 
 3.  ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาวัสดุ  อุปกรณ์เครือ่งมือเครือ่งใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน 

เป้าประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

2.  เพื่อพัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดีมปีระสิทธิภาพ 
3.  เพื่อพัฒนาวัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน  ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
 1.  บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 

2.  ระบบการบริหารจัดการที่ดมีีประสิทธิภาพ 
3.  วัสดุ  อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และสถานทีป่ฏิบัติงาน  ให้มีประสทิธิภาพ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 

- จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ - จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งที่เข้ารับการอบรม 
- จำนวนครั้งที่มีการเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงาน 
- จำนวนประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม 
- จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
- จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงและเพิ่มอัตรากำลัง 
- จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 

3.  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

- จำนวนครั้งที่มีการจัดหาพัสดุ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  7 
ด้านการพัฒนาองค์กร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
 สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว กองการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  : 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
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๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 

 ก.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และการให้บริการสาธารณะ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาบัว  ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน  ก็คือ  ด้านงบประมาณ  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเป็น
ธรรมมากที่สุด  ส่วนอีกปัญหาที่สำคัญและจำเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ  และ
การขยายตัวของชุมชน  คือการวางแผนผังเมือง  เพื่อจัดระบบผงัเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมือง
นี้  ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่ๆกำลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตใน
อนาคต  สำหรับองค์การบริหารสว่นตำบลนาบัว  ต้องให้ความสำคัญกับปัญหาผังเมือง  เพื่ออนาคตจะไม่ประสบ
ปัญหา  หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
 1.  เส้นทางคมนาคม  ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง  ทำให้เกิด
ละอองฝุ่นหนาทึบ  เกิดมลภาวะทางอากาศ  และเป็นหลุมเป็นบ่อ  จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน  และประชาชนที่
สัญจรไป-มา  ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

2.  ทางระบายน้ำ  ลำคลอง  บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน  ลำเหมืองส่งน้ำมีวัชพืชปกคลุม  ท่อ
ระบายน้ำยังถูกน้ำกัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี  และบางแห่งท่อระบายน้ำเล็กทำให้การระบายน้ำ
ในช่วงฤดูน้ำหลากไม่ทัน  ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง 

3.  ไฟฟ้าและแสงสว่าง  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า  เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร  ลักษณะของการอยู่
ร่วมกันยังไม่หนาแน่น  เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 

4.  ระบบประปาหมู่บ้าน  มีระบบประปาทุกหมู่บ้านการผลิตน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน  แต่ระบบประปาบางหมู่บ้านก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว  ผุพัง  ทำให้ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง  จนทำให้ระบบประปาเกิดความเสียหาย  ชำรุด  พัง  ต้องทำการซ่อมแซม  จนงบประมาณในการ
บริหารขาดดุล  และไม่เพียงพอ 

5.  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ำตามธรรมชาติในฤดูฝนทำนาปี  บางครั้งเกิด
ปัญหาภัยแล้ง  ทำให้น้ำไม่เพียงพอต่อการทำนา  เกษตรกรแก้ปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่นาของ
ตนเองทำให้เพิ่มต้นทุนการผลิต  เช่น  ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล  ค่าไฟฟ้า  เป็นต้น  บางพื้นที่พบปัญหาสภาพน้ำ
กร่อยไม่สามารถทำนาได้  ไม่มีอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง  ลำคลองไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้  หน้าแล้งบริเวณลำ
คลองจะแห้งขอด 

6.  การโทรคมนาคมและการสื่อสาร  ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่   ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร  และการส่งสิ่งของใช้ไปรษณีย์อนุญาต  บริการรับส่งไปรษณีย์ถึงบ้าน  ส่วน
การโทรคมนาคม  ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาบัว  
แต่ในภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองที่กำลังเรียนหนังสอืได้ใช้เฉพาะครัวเรือน  กับการบริการ
ของ  TOT เป็นต้น 
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การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข  ปรับปรุงได้  โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  และในส่วนของพื้นที่  เขตติดต่อกับตำบลข้างเคียง  หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ  จะนำแนวทางการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา  เพื่อดำเนินการของบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม  และวางท่อระบายน้ำ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน  และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
4.  ก่อสร้างฝายน้ำล้น  ขุดลอกคลอง  สระเก็บพักน้ำ 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำ  และจัดหาเครื่องกรองน้ำสะอาด  ในการอุปโภคบริโภค 

ข.  ด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น  เช่น  ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมา  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ยังถือเป็นส่วน
น้อย  เมื่อเทียบการทำนา  ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัด  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  ดังนั้น  จึงเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้ องคิดต่อไปว่า  ทำ
อย่างไรจึงจะทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 

ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ  เช่น  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาเรื่องน้ำ  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาเศรษฐกิจ 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาบัว  มีอาชีพหลัก  คือ  การทำนา  รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง  ขอบเขตและปริมาณของ
ปัญหา  หรือกลุ่มเป้าหมาย  ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ฉะนั้น  อาจรวมกลุ่มผู้มีความเช่ียวชาญใน
การพัฒนาภาคเกษตร  มาให้ความรู้  ความเข้าใจ  ในทุกๆด้าน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  ภาคการเกษตร  เป็นสิ่งสำคัญยิ่งที่จะต้องดำเนินการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาบัว  เล็งเห็นความสำคัญเป็นอย่างมาก  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดทำโครงการ/
กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาคการเกษตร  อีกทั้ง  การเพิ่มพูนความรู้  ให้กับเกษตรกร  เป็นนโยบายที่ต้อง
ดำเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และ

ต้องการความรู้ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  และสถานที่จำหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร  ลานตากผลผลิต
ทางการเกษตร  เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ุข้าว  เพื่อเพิ่มคุณภาพของผลผลิต  ลดความช้ืน  ก่อนที่จะจำหน่าย  เพิ่ม
มูลค่าสินค้า  เพราะลดปัญหาการกดราคาผลผลิต  เช่น  ข้าวเปลือก  เป็นต้น  และลดต้นทุนการผลิต  ไม่ต้องซื้อ
พันธ์ุข้าวในการทำนาในฤดูต่อไป 

1.  สนับสนุนปัจจัยในการผลิต 
2.  สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
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3.  สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
4.  สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ 
5.  สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 

ค.  ด้านสังคม 
ปัญหา 
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ยังเป็นสังคมชนบท  กรรมวิธีทางด้านการเกษตร

ยังอาศัย  แรงงานคน  ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม้จะมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถ่ินมากข้ึน  แต่ประชาชนก็
ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มอียู่ตามรฐัธรรมนูญ  เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมย์ของรฐัธรรมนญู  
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 

สำหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ดังนี้ 
1.  ปัญหายาเสพติดในชุมชน     
2.  ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง  ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ  ตามมามากมาย 
3.  ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.  ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำ 
5.  ปัญหาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 
6.  ปัญหาน้ำท่วมพืชผลทางการเกษตร 
7.  ขาดสถานที่สำหรับการเล่นกีฬา  นันทนาการ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กลา่วมาทั้งหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บา้น  เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันใน

อนาคต 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
1.  เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์  ปลอดสารพิษจึงทำให้ประชาชนในเขต

องค์การบริหารสว่นตำบลนาบวั  มีอายุยืนยาว  เป็นพิเศษ  ฉะนั้น  จึงเป็นเหตุให้จำนวนผู้สงูอายุเพิ่มมากขึ้น  แต่
กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ  สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

2.  ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ส่วนใหญ่มีอากาศร้อนช้ืน  เหมาะแก่การเกิดโรค
ไข้เลือดออก  ในแต่ละปี  สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

3.  เด็กและเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ขาดการปลูกจิตสำนึกในด้านรักบ้านเกิด  
รักในอาชีพของพ่อแม่  ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่  อายุระหว่าง  18-35  ปี  อยู่นอกพื้นที่  ไปศึกษาเล่าเรียน  
หรือไปทำงานที่อื่น  ทั้งที่พื้นที่ทำการเกษตรมีมากมาย  แต่ขาดแรงงานที่สำคัญในการสานต่อ  สืบทอดอาชีพที่
เรียกกันว่า  “กระดูกสันหลังของชาติ” 

4.  ปัญหาด้านยาเสพติด  เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น  วาระแห่งชาติ  แต่ปัญหาน้ีกลับไม่ลด
น้อยลงเลย  เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่  จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน  การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่
เป็นจริง  จึงยากแก่การแก้ไข  กำหนดมาตรการที่ชัดเจน 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  จะดำเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ  และจัดให้มีอาสาสมัคร
สาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  คอยดูแลสอดส่อง  ปัญหาสาธารณสุข  ภายใน
ชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  เพื่อให้ความช่วยเหลือ  และจัดให้มี
โครงการด้านสาธารณสุข  ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่างๆ  อย่างทั่วถึง  ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆในเด็กและ
เยาวชน  สิ่งสำคัญการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดี  ทั้งเรื่อง  คุณธรรม  จริยธรรม  สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย  เช่น  
การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน  ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความสำคัญในถ่ินที่อยู่  
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บ้านเกิด  อาชีพดั้งเดิม  ส่วนเรื่องของยาเสพติด  หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด  โดยจัดอบรมทั้งทาง
โลกและทางธรรม  ก็สามารถลดปัญหาลงได้  และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน  มีการส่งเสริมโดย
การอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน  เพื่อสร้างความตระหนักและองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาบวั  ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม  ทั้งที่ดำเนินการเองและจัดงบประมาณ
อุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชน
โดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซอ้มและแข่งขัน  หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็น
นักกีฬาระดับหมู่บ้าน  อำเภอ  และระดับจังหวัด  ก็เป็นทางเลือกที่ดี  ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน  และที่สาธารณะต่างๆ  การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์  ลดมลภาวะโลกร้อน  ทุกอย่างเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ต้อง
ดำเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง  เด็กเยาวชนได้รับการปลูกฝัง

ให้อยู่ในจริยธรรม  มีความสนใจในประเพณีของท้องถ่ินอันดีงาม  มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่าง
ภูมิใจ  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สถานที่เล่นกีฬา  ออกกำลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ  และใช้
พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ง.  ด้านการเมือง – การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบรหิารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญต่อการบริหารงานในท้องถ่ิน  โดยเฉพาะ

ปัญหา  “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทำลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายใน
อนาคต  ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆ  ดังนี้ 

1.  ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง  การบริหาร 
2.  ปัญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
3.  ประชาชนขาดความตระหนัก  ความกระตือรือร้น  ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การบริหารอย่าง

จริงจัง 
4.  การส่งเสริม  พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  

ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5.  สถานที่  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
จากทั้งหมดที่กล่าวมา  ถือเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนั้น  

จำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบรหิารของ
ท้องถ่ินและมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถ่ินเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ  ให้
เป็นไปตามความต้องการของท้องถ่ิน 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  บางส่วนขาดความตระหนัก  ความกระตือรือร้น  ใน

การที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง  การบริหารงาน  เช่น  การประชาคม  การเข้าร่วมประชุม  อบรม  หรือการ
ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ  สาเหตุมาจากประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ช่วงระหว่างระยะเวลาใน
การทำนา  คือ  06.00 น.  ถึงเวลา  18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นที่  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
บกพร่อง  ทำให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์  
ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน  ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  บางส่วนไม่ยึด
หลักธรรมมาภิบาลในการปฏิบัติงาน  ขาดความกระตือรือร้นในการทำงานและขาดประสิทธิภาพ  อาจ
เนื่องมาจากข้อจำกัดของทรัพยากร  ไม่ว่าจะเป็น  เงิน  คน  หรือส่วนอื่น  ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐาน
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ของการทำงาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  มีไม่เพียงพอ  เนื่ องจาก
งบประมาณในการจัดหามีจำกัด  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวมีน้อย  ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินงานพัฒนาด้านต่างๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย  เนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม  ไม่มี
แหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  
เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชน  มีความสนใจในการเมืองการบริหาร  โดยใช้สื่อต่างๆขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัวจัดอบรมแกนนำในชุมชน/หมู่บ้าน  และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดย
จัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน  ในด้านต่างๆ  ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการทำงาน  โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่
ดีในการทำงาน  สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน  ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน  และให้ทุกคนยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง  ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการชำระภาษี  การต่อใบอนุญาตต่างๆ  และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้
สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่วถึงยุติธรรม  และครอบคลุมพื้นที่ทั้ งหมด  เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตาม
กำหนดเวลา  อีกทั้งออกข้อบัญญัติ  เพื่อปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อ
การดำเนินการ 

 ความต้องการของประชาชน 
 1.  สร้างความตระหนัก  ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ  ของการมีส่วนร่วมในด้านการเมือง  

การบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  และสนใจที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบล
นาบัวจัดข้ึน 

 2.  ผู้บริหาร  บุคลากร  ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ได้รับการพัฒนาสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบริการที่ดี  สะดวก  รวดเร็ว 

 3.  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  สามรถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง  และครบถ้วนเป็นธรรม  
เพื่อมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ  มีการส่งเสริมและสนับสนุน
กลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม  เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้  อย่างยั่งยืน 

จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบั ว  ถือว่าไม่แตกต่างจาก

สภาพทั่วไป  ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศสภาพพื้นที่แหล่งน้ำถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก  ด้านสิ่งแวดล้อม
โดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ถือเป็นปัญหาสำคัญ  เช่น  ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหา
การขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน  เพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกาย  และเพื่อเป็นปอดชุมชน  ซึ่งปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก  เพราะสภาพความ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ทำให้ปัญหา
ด้านต่างๆไม่รุนแรง  ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก  เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน  ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะ
เร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุงสวนสุขภาพ  เท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน  และเป็นปอดอย่างแท้จริง  
ภายในชุมชนสำคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวในอนาคต 
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ขอบเขตและปริมาณของปัญหา  พ้ืนท่ีเป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย  เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาบัว  มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม  การปลูก  การดูแลผลผลิตทางการเกษตร  ส่วนใหญ่
ประชาชนยังพึ่งสารเคมี  ในการเพิ่มผลผลิตหรือทำลายศัตรูพืช  จนทำให้ระบบนิเวศน์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ถูกทำลาย  ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์  ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว  ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ  ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร  
และการปศุสัตว์  จัดโครงการ/กิจกรรม  ให้ความรู้  ความเข้าใจ  และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์  ป้องกันและ
ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทำให้ประชาชนหวงแหน 

ความต้องการของประชาชน 
ประชาชนต้องการ  มีความรู้ในการดูแล  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง  

และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ  สร้าง
จิตสำนึกและมีความตระหนักในการอนุรกัษ์  ป้องกัน  ดูแล  รักและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOT)ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพ (SWOTAnalysis) 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

 

จุดแข็ง  (Strengths) 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 

S 1 มีคำสั่งแบง่โครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัวชัดเจน  ครอบคลมุอำนาจหน้าที่
ตามภารกิจ  และสามารถเปลี่ยนแปลงปรบัปรุง
ได้ตามภารกิจที่ได้รบัเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

W 1 บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวยงั
ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการบรหิารงาน 

W 2 ความต้องการ  และคาดหวังของประชาชน
มีสูงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวใน
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแต่องค์การ
บรหิารส่วนตำบลนาบัวตอบสนองได้น้อย 

S 2 มีแผนพฒันาที่ชัดเจน  และมีการบูรณาการ
จัดทำแผน  การทำงาน  ร่วมกับหน่วยงานหรือ
ส่วนราชการอื่น 

S 3 มีคำสั่งแบง่งานหรือการมอบอำนาจงานการ
บรหิารงานตามลำดับช้ัน 

W 3 คนในท้องถ่ินมีปญัหาหนี้สินอันเกี่ยวเนือ่ง
กับการประกอบอาชีพหรือการดำรง
ชีวิตประจำวันในอัตราสูง S 4 ผู้บริหารท้องถ่ินกำหนดนโยบายได้เองภายใต้

กรอบของกฎหมาย 
S 5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในตำบล 

W 4 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆจำนวนมากทำให้
การปฏิบัตงิานของบุคลากรไม่ทันต่อ
เหตุการณ์ S 6 สภาองค์การบรหิารส่วนตำบลสามารถออก

ข้อบัญญัติได้เอง  ภายใต้กรอบกฎหมาย W 5 บุคลากรมีน้อยทำให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง  เกิดการทำงานไม่มีความ
ต่อเนื่องและประสบการณ์ในการทำงาน
น้อย 

S 7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกจิ
และกำลงังบประมาณ 

S 8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบญัญัติมาจากการเลือกตัง้
ของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง 

W 6 ขากแคลนน้ำใช้อุปโภค  บริโภค  และเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W 7 การแพรร่ะบาดของยาเสพติด  เช่น  ยาบ้า 
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จุดแข็ง  (Strengths) 
 

จุดอ่อน(Weaknesses) 
 

S9 มีรายได้จากการจัดเกบ็รายได้เป็นของตนเอง  
ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 

W 8 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนและความไม่เข้าใจสทิธิในการแสดง
ความคิดเห็น 

S 
10 

มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัตงิานอย่าง
เพียงพอและทันสมัย 

W9 ประชาชนยังมรีะบบความคิด  หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดมิๆ  เช่น  การทำนา  
การปลูกพืชเชิงเดียวฯลฯ 

S11 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก
ที่สุด  และสามรถแก้ไขปญัหาได้อย่างรวดเร็ว 

W 10 งบประมาณจำกัด  ทำให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 

S12 สภาพของพื้นดินมสีภาพค่อนข้างสมบรูณ์เหมาะ
กับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W 11 ระบบข้อมลูไม่เป็นปจัจบุัน หรอืไม่ครบถ้วน
ครอบคลมุในทุกด้าน 

S13 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง  และมีการ
ทำงานในระบบของเครอืข่าย 

W 12 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน 

S14 มีการจัดสง่บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 

W 13 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกจิกรรมทางศาสนา 

S15 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม W 14 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล
และบำรุงรักษาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S16 ผู้นำ  ผู้บรหิาร  สนบัสนุนแนวคิดและกำหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมอืง การบรหิาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน 

W 15 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญท่ำ
การเกษตร  ต้องอาศัยแหลง่น้ำจาก
ธรรมชาติซึ่งบางครั้งไมเ่พียงพอ 

S17 มีกลไกการบรหิารราชการ  ประชาคม  ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
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โอกาส(Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) 
O 1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกจิเพิ่ม 

มากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอำนาจฯ 
T 1 อำนาจหน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯบาง

ภารกิจยังไมม่ีความชัดเจน 
O 2 แนวโน้มของรายได้ที่ได้รบัจัดสรรมากขึ้น

ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯและการ
จัดเกบ็รายได้เองขององค์การบรหิารส่วน
ตำบล 

T 2 การให้ความอสิระองค์การบริหารส่วนตำบล
จากส่วนกลางยงัไม่เต็มที่  ยังต้องอยู่ภายใต้
การกำกบั  ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค 

O 3 สามารถหาแรงงานได้ง่าย  ราคาถูก  จาก
ประเทศเพื่อนบ้าน 

T 3 
 

การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยงัไม่เพียงพอ
กับภารกจิที่ถ่ายโอนให้กับท้องถ่ิน 

O 4 
 

กฎหมายกระจายอำนาจฯ เอื้อต่อการ
บรหิารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

T 4 
 

ภาคเกษตรกรรมมปีัญหาหนีส้ิน ขาดทุน
คุณภาพต่ำ  ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญม่ี
ราคาตกต่ำ O 5 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำใหม้ีความ

สะดวกคล่องตัว  และมีประสทิธิภาพในการ
ทำงานมากขึ้น T 5 น้ำมันมีราคาแพงอย่างต่อเนือ่ง 

O 6 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดีมี
ความขัดแย้งทางการเมือง  ทางความคิด
เห็นน้อย T 6 การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่  เนื่องจาก

แหล่งงานรองรบัไม่เพียงพอ 
O 7 มีวัด  สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อม

ให้เป็นแหลง่พฒันาคุณธรรม  จริยธรรม  
ของเยาวชน และประชาชนในตำบล 

T 7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ
บุตร-หลาน ให้ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O 8 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่  ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การ
เรียนรู้นอกระบบ  ซึ่งมีความพร้อม  มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T 8  ภัยธรรมชาติ  ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ำเพือ่การ
อุปโภคบรโิภค 

O 9 มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพชุมชน
ครอบคลมุทัง้พื้นที่อย่างเพียงพอ 

T 9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมผีลตอ่
การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
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โอกาส(Opportunity) ภัยคุกคาม(Threat) 
O 10 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปญัหา

ยาเสพติดตามนโยบายรฐับาล จังหวัด 
และอำเภอสอดคลอ้งกบันโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรหิารส่วนตำบล 

T 10 ผลจากการถ่ายโอนภารกจิทำใหม้ีงาน/หน้าที่
เพิ่มข้ึนแต่ไม่มบีุคลากรมารองรับ 

T 11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกจิและการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสง่ผลต่อการพฒันา
ท้องถ่ิน 

O 11 นำข้อมูลจากการจัดทำเวทีประชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรม หรือสนบัสนุน
ด้านต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชุมชน 

T 12 ประชาชนไม่สนใจ  ขาดจิตสำนึกในการมีส่วน
ร่วมในการพฒันาพื้นที่  และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถ่ินและ
ของภาครัฐ 

O 12 มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทาง
สังคมอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกัน  ใช้สันติวิธี
เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

T 13  

O 13 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดบั
ท้องถ่ิน  ทำให้การบรหิารจัดการมีความ
ต่อเนื่อง 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตำบลนาบัว พ.ศ. 25๖๑– 256๔ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านความมัน่คง 

ยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เทา่เทียมกันทาง
สังคม 

ยุทธศาสตร์ 
การสร้างการเติบโต
บนคณุภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี ๑๒ 

ยุทธศาสตร์ 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทนุ
มนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ 
การเสริมความเปน็
ธรรมลดความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

ยุทธศาสตร์ 

การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 

การเติบโตที่เปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาสังคม
และเศรษฐกิจฐาน
ราก 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ 
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 

ด้านความมัน่คง 
ยุทธศาสตร์ 

การเพิม่
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส ์

ยุทธศาสตร์ 

ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาภาค 
เมือง และพืน้ที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน
และภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด

สุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพ
ภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ
การค้า  การลงทนุและ
การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาคนและ
สังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พื้นฐานความเสมอ
ภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเสริมสร้างความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

องค์กร
ปกครองสว่น
ท้องถ่ินในเขต
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสรมิและ
พัฒนาการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การส่งเสรมิและพัฒนา
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
เพื่อการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาสังคมให้
ร่มเย็นและยั่งยนื 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการรักษาความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาองค์กร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนการท่องเท่ียว 

1.4 พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและการ
สื่อสาร 

1.1 ก่อสร้าง
ปรับปรุงบำรุงรักษา
ถนนและจัดให้มี
การวางท่อ 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ
และระบบประปา
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

พัฒนาระบบชลประทานและ
เพิ่มแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร 

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งอำนวยความ
สะดวกด้านการค้า  การลงทนุและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

1. การพัฒนาระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง 
อำนวยความสะดวก 
และระบบ logistic 

1. การส่งเสริมสนับสนุน
พัฒนาแหล่งน้ำ  และ
การบริหารจัดการน้ำ 
แบบบูรณาการ 

1.2 พัฒนาระบบ
จราจร 

1.5ก่อสร้างและ
ปรับปรุงบำรุงรักษา
ศาลาที่พักรมิทาง/
ศาลาหมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 
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โครงการ/กิจกรรม 
1.  โครงการปรบัปรุงและก่อสร้างแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วยกิจกรรมการปรับปรงุและ

ก่อสร้างแหล่งน้ำหลายลักษณะ รวมถึงทางระบายน้ำต่างๆ ฯลฯ) 
2.  โครงการปรบัปรุงและก่อสร้างเส้นทางภายในตำบล (ประกอบด้วยการซ่อมแซม ปรับปรงุ บำรงุรักษา และก่อสร้าง 

ถนน คสล. ฯลฯ) 
3.  โครงการกอ่สร้าง  พัฒนา  ปรบัปรุงระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ ฯลฯ 
4. ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือ 

สร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.3 ปรับปรุงแหล่ง
แหล่งน้ำธรรมชาติ
และระบบประปา
หมู่บ้าน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
ด้านการส่งเสรมิและพัฒนาการเกษตร 

พัฒนาระบบการเกษตรให้
เหมาะสมกับพื้นที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

1. พื้นที่เกษตร
อินทรียแ์ละกลุ่ม
เกษตรกรมีการ
ขยายตัวเพิ่มมากขึน้ 

1. การบริหาร
จัดการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
และองค์กรเกษตรกร 

เพิ่มขีดความสามารถด้านพืน้ที่ การผลิต 
และการแปรรูปการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

2. การเพิ่มขีด
ความสามารถการ
ผลิตและพื้นที่ด้าน
เกษตรกรรมให้มี
มาตรฐาน 

1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้
เกษตรกร และ
สถาบันเกษตรกร 
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โครงการ/กิจกรรม 

1.  โครงการปรบัปรุงฟื้นฟูดิน 
2.  โครงการฝึกอบรมสง่เสรมิการดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
3.  โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย ์
4.  โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ข้าว/ปรับปรุงเมล็ดพันธ์ุ 
5.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุการทำเกษตรผสมผสาน  เกษตรทางเลอืก  เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
6.  โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกจิ/พืชคลุมดิน 
7.  โครงการฝึกอบรม/สง่เสรมิกลุม่อาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย ์
8.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับ

คุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานความเสมอภาค 

ป้องกัน ปราบปราม

อาชญากรรมและยาเสพ

ติด 

การสนับสนุน

ดา้นกีฬา

นันทนาการ 

การส่งเสริม

สนับสนุน

การศึกษาใน

ระบบนอก

ระบบ 

การส่งเสริม

สนับสนุนดา้น

สาธารณะสุข 

การป้องกัน

ควบคุม

โรคติดต่อ 

การส่งเสริม

กีฬา

นันทนาการ

และการพัฒนา

กีฬาสู่ความ

เป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ด้านการพัฒนาสังคมให้ร่มเย็นและย่ังยืน 

ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาทั้งในและนอก 

สนับสนุนการป้องกัน

และลดอุบตัิเหตุทาง

ถนน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

การส่งเสริม

และเสริมสรา้ง

สุขภาพแบบ

องคร์วมของ

ประชาชนให้

แข็งแรง 

การส่งเสริม

ความปลอดภัย

ในชีวติและ

ทรพัยส์ิน 

การสงัคม

สงเคราะห ์

ส่งเสริมสนับสนุน

ดา้นวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

สนับสนนุการปลูกจิตสำนึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมประเพณ ี

พัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
ตามแนวปรชัญา

เศรษฐกิจ 

การส่งเสริม  

การน า

หลกัธรรม

ศาสนามาใช ้

การพัฒนา

คุณธรรม

จริยธรรมและ

เสริมสรา้ง

อนุรกัษ์

วัฒนธรรม

ประเพณดีีงาม 

การเสริมสรา้ง

ความม่ันคงของ

ชีวิตและสงัคม

ภายใตป้รชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร ์
 1.  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย 
 2.  โครงการส่งเสริมและรณรงค์ปอ้งกันโรคไข้เลอืดออก  พษิสุนัขบ้าและโรคระบาดอื่นๆ 
 3.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
 4.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนนุเครือ่งมืออุปกรณ์การแพทย์บรกิารแกป่ระชาชน 
 5.  โครงการสนับสนุนกองทุนหลกัประกันสุขภาพตำบล 
 6.  โครงการตลาดนัดสเีขียว 
 7.  โครงการกองทุนสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่เพือ่การผลิตอาหารที่ปลอดภัย 

8.  โครงการส่งเสริมตามแนวทางพัฒนาศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง  6  ด้าน 
9.  โครงการพฒันาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ทั้งด้านอาคารสถานที่  เช่น  ก่อสร้างสนามเด็กเล่น  ปรับปรงุต่อเติมอาคารเรยีน  

ก่อสร้างถังเก็บน้ำ  ติดตั้งเหลก็ดัด  การจัดหาครุภัณฑ์  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  ประจำศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก  ด้านบุคลากร  
การสง่เสรมิการศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ฯลฯ 

10.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบ 
11.  โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพทางด้านการศึกษา 
12.  โครงการส่งเสริมและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีท้องถ่ินไทย 
13.  โครงการส่งเสริมและอนรุักษ์พระพุทธศาสนา 
14.  โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกทางด้านจริยธรรมและคุณธรรม 
15.  โครงการแหลง่เรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถ่ินและปราชญ์ชาวบ้าน 
16.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ภูมิปญัญาทอ้งถ่ินและวัฒนธรรมประเพณีไทย 
17.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาทุกระดับ 
18.  โครงการจัดหาวัสดกุีฬาให้กบัเด็กและเยาวชนภายในตำบลนาบัว 
19.  โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
20.  โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ  คนพิการและผูป้่วยเอดส์ 
21.  โครงการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์  และผู้ดอ้ยโอกาส 
22.  โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
23.  โครงการรณรงค์  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในพื้นที ่
24.  โครงการลดอุบัตเิหตทุางถนนช่วงเทศกาล 
25.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุนการท่องเท่ียว 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขัน 

1. ส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวให้ได้
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

2. การพัฒนา
และฟื้นฟู
แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร ์

3. การ
พัฒนาระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อำนวยความ
สะดวก 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
แหล่งท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งอำนวย
ความสะดวก 

3.ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชนให้ได้มาตรฐาน 

1. การ
พัฒนาการ
จัดการช้าง 

4. ยกระดับการผลิต
สินค้าอุตสาหกรรม
เข้าสู่มาตรฐานสากล 

7. ส่งเสริมการค้า  
การลงทุน การตลาด
การท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ ์

5. พัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

6. ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรด้านการค้า  
การลงทุน ท่องเทีย่ว 

5.การส่งเสริม
ธุรกิจการค้า 
การลงทุน 

6. การ
ส่งเสริม
การตลาด
สินค้าและ
บริการด้าน
การท่องเที่ยว 

4. การ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหม 
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

8.การส่งเสริม
และและ
พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนใหเ้กิด
นวัตกรรม 

9. การ
พัฒนา
บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว
และการ
บริการ 

7.การเพิ่ม
ช่องทาง
การตลาดให้
ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและ
สินค้าเกษตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1.  ฝึกอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยงโค – กระบือ 
 2.  ก่อสร้าง/ปรบัปรุง/สนับสนุนวัสดุ/อปุกรณ์ ต่างๆ ของกลุ่มอาชีพ 

3.  ส่งเสริมและพฒันากลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบล 
4.  ก่อสร้าง/จัดต้ังศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5.  ก่อสร้างลานตากผลผลิตชุมชน 
6.  สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดต้ังธนาคารข้าว/ฉางข้างเกษตรกร 
7.  สนับสนุนการก่อสร้าง/จัดต้ังโรงสีชุมชน 
8.  ส่งเสริมและพฒันาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน 
9.  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
10.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพชุมชนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การ
ปกครองท้องถิ่น ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การรักษาความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาชมุชนเข้มแข็ง 

โครงกำร 

พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน 

การพัฒนาความเข้มแข็ง
ของเครือข่ายภาค
ประชาชน 
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โครงการ/กิจกรรม 
 1.  โครงการประชาคมหมู่บ้าน  
 2.  โครงการ อบต.สญัจร 

3.  โครงการฝึกอบรม  อปพร., ชรบ. ฯลฯ 
4.  ก่อสร้าง/จัดต้ังศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
5.  โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.  โครงการฝึกอบรมรณรงค์การป้องกันอุบัติภัย 
7.  โครงการสนับสนุนกจิกรรมกลุม่ อปพร., อสม., กลุ่มสตรี ฯลฯ 
8.  โครงการฝึกอบรมเพิม่ประสทิธิภาพ  ของคณะกรรมการหมู่บ้าน, คณะกรรมการโครงการแก้ไขปญัหาความยากจน, 

คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต  ฯลฯ 
9.  โครงการศูนย์พฒันาครอบครัว 
10.โครงการจูงลูกจงูหลานเข้าวัด 
11.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยืน 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

ส่งเสริม พัฒนา 
ปรับปรุง ฟื้นฟู บำรุง
ทรัพยากรดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงกำร 

ส่งเสริมการอนรุกัษ์ฟ้ืนฟู

ป้องกันและการใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้มอยา่งมีส่วนร่วม 

การบริหารจดัการขยะและสิ่ง

ปฏิกูล 

ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน

ทดแทน เพ่ือความม่ันคง

ทางพลงังานและรกัษา

สิ่งแวดลอ้ม 

การส่งเสรมิ
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน
ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริม สนับสนุน
ฟื้นฟู การปลูกป่า
เพิ่มพื้นที่สเีขยีวใน
พื้นที่สาธารณะ 

การส่งเสรมิ
สนับสนนุการใช้
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานใน
ทุกระดับ 

รณรงค์และสร้าง
เครือข่ายให้ตระหนัก
ถึงความสำคญัทั้ง
ด้านการผลิตและใช้
พลังงานทดแทน 

การเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร ์
 1.  โครงการปลกูป่า, ไม้ดอก, ไมป้ระดบั ฯลฯ 
 2.  โครงการอนรุักษ์ทีส่าธารณะประโยชน ์

3.  โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล 
4.  โครงการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.  ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการพัฒนาความสามารถในการแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน

เศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดสุรินทร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนตำบล

นาบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาองค์กร 

โครงกำร 

พฒันาบุคลากร ดา้น

การคา้ การลงทุน และ

การท่องเท่ียว 

การพัฒนา
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและ
การบริการ 

ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ระบบบริหารจัดการพัฒนา 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้และสถานที่
ปฏิบัติงาน 

โครงกำร 
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โครงการ/กิจกรรมท่ีรองรับยุทธศาสตร ์
 1.  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน 
 2.  โครงการส่งเสริมพฒันาประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/พนักงาน 

3.  โครงการจัดซื้อวัสดุต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
4.  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
5.  โครงการกอ่สร้าง/ปรบัปรุงอาคาร, หอประชุม, ห้องประชุม, โรงจอดรถ, ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ เพื่อให้เหมาะสมต่อการ

ใช้งาน 
6.  โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ภายใน อบต. 
7.  ฯลฯ 
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 ๓.๔  แผนผังยุทธศาสตร ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำบัว 

Strategy Map 

วิสัยทัศน์  “โครงสร้ำงพืน้ฐำนสะดวก  บวกเกษตรอินทรีย ์

เกิดกำรบริหำรท่ีดี  มีชุมชนเข้มแข็งและยั้งยืน” 

 

พันธกิจ 

 1.  ก่อสร้างพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน สิ่ง
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
แหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร ไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ 

2. พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

3. พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
สาธารณะสุข 
นันทนาการ 
สังคม สงเคราะห์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ 

4. พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

5. พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

6. พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7. พัฒนาองค์กร 
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือ 

กำรพัฒนำ 

3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การ
สังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
และแก้ไขปัญหาทางสังคม 
การส่งเสรมิการดูแลรักษา
สุขภาพอนามยัและการกีฬา 
การส่งเสรมิการศึกษา การ
เรยีนรู้ การอนรุักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปญัญาท้องถิ่นโดย
ส่งเสริมเอกลักษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจการด้าน
ศาสนา 

2. การส่งเสริม
พัฒนาการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกร
และการพัฒนา
ด้านการเกษตร
อินทรีย์ส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนว
พระราชดำริ 

 1. ส่งเสริมการ
พัฒนาการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
พัฒนาปรับปรงุ
ระบบสาธารณปูโภค 
การกอ่สรา้งและ
บำรงุรักษาเส้นทาง
คมนาคม มีแหล่งน้ำ 
เพื่อการอุปโภค
บริโภค 

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำบัว 

6. การบำรงุรักษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม โดย
การพัฒนาสิง่แวดล้อม 
การปรับปรุงภูมิทัศน์
ก่อสรา้งพัฒนาและ
ปรับปรุงสวนสาธารณะ
รักษาสภาพแวดล้อม 
แม่น้ำลำคลอง จัดให้มี
ระบบการรักษาความ
สะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

5. การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง โดย
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม โดยการ
ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ประชาชน 
การป้องกันภัยยา
เสพติด ฯลฯ 

4. การส่งเสริม
พัฒนาการ
เศรษฐกิจ โดยการ
ส่งเสริมอาชีพ การ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพและ
สินค้าผลิตภัณฑ์ 
ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านบริหาร
จัดการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

7. การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการโดย
การส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรพัฒนา
สถานที่และอุปกรณ์
ในการปฏิบัติราชการ 
การสนับสนุนการ
ดำเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์
พัฒนาจังหวัด 

 
 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลนำบัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านชุมชน
เข้มแข็ง 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3. ปรับปรุงแหล่งน้ำธรรมชาติ
และระบบประปาหมู่บ้าน 

 

4. พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าและสื่อสาร 

1. ก่อสรา้งปรบัปรงุบำรุงรักษา
ถนนและจัดให้มีการวางทอ่ 

 

2. พัฒนาระบบจราจร แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

5. ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา
ที่พักริมทาง/ศาลากลางหมู่บ้าน  

1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูป สินค้าทางการเกษตร 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 2. เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

2. ส่งเสริมพัฒนาด้าน
การสังคมสงเคราะห์ 

 

4. ส่งเสริม พัฒนาการกีฬา จัดให้
มีการบำรุงรักษาสนามกีฬา ฯลฯ 

1. ส่งเสริมการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 5. ส่งเสริม พัฒนาด้านการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

2. ส่งเสริมพัฒนาสนิค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน 

1. ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า, ไม้ดอก – ไม้ประดับ, ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 

 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

 

ยุทธศำสตร์ 
 

 

3. ส่งเสริมพัฒนาด้านสาธารณสุข 
การป้องกันโรคติดต่อ และยาเสพตดิ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 
 

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน ห่างไกลยาเสพติด, รณรงค์ป้องกันอุบัติภัย
ต่างๆ 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ที่สาธารณะประโยชน์, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

 

2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน 

 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 

 

 แนวทางการพัฒนา 
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๓.๕  รายละเอียดยุทธศาสตร ์
 

ความเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร ์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท.ในเขต 

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าวหน้า 
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการ
น้ำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการน้ำ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

การพัฒนาบำรุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
งานก่อสร้างต่างๆที่ได้
มาตรฐาน 

เส้นทางคมนาคมที่
มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

19 19 19 19 19 เส้นทาง
คมนาคมที่
เพ่ิมขึ้นทุกปี 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม ให้มี
คุณภาพดีอยู่
ตลอด 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.,ลาดยาง
,หินคลุก ฯลฯ 

กองช่าง 
 

สำนัก
ปลัด 

 

   เพ่ือปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้สามารถ
สัญจรไป-มาได้อย่าง
สะดวกและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เส้นทางคมนาคมมี
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 
ไป-มา 

19 19 19 19 19 ถนนที่ได้รับ
การซ่อม
ปรับปรุงทุกปี 

 โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง,ถนนหิน
คลุก ฯลฯ 

กองช่าง 
 

สำนัก
ปลัด 

 

   เพ่ือการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำทำ
การเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ลำคลอง 
ลำเหมืองและทาง
ระบายน้ำสามารถ
ส่งน้ำได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

19 19 19 19 19 คลองส่งน้ำ
จำนวน 19  
สาย 

ก่อสร้าง พัฒนา
ปรับปรุงแหล่ง
น้ำการเกษตร 

โครงการขุด
ลอก 
- ลำคลอง 
- ลำเหมือง 
- ทางระบาย
น้ำ 
- หนองน้ำ
สาธารณะ 

กองช่าง 
 

สำนัก
ปลัด 

 

          ปีละ 19 แห่ง  โครงการปรับ 
ปรุงและก่อ 
สร้างแหล่งน้ำ
ในและนอก
เขตชลประ 
ทานเพ่ือ
การเกษตร 

กองช่าง 
 

สำนัก
ปลัด 
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เช่น หนองน้ำ
สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการ
น้ำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการน้ำ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือเป็นทางระบาย
น้ำไม่ให้ท่วมขังในฤดู
น้ำหลาก 

ก่อสร้างทางระบาย
น้ำในฤดูน้ำหลาก
ป้องกันน้ำท่วมขัง 

19 19 19 19 19 โครงการ
ก่อสร้าง 

 โครงการ
ก่อสร้างท่อ
เหลี่ยม คสล.
พร้อมที่ปิด
เปิดโครงการ
วางท่อระบาย
น้ำ 

กองช่าง 
 

 

   เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้
อย่างทั่วถงึ 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

ทุกหมู่บ้านมี
ไฟฟ้าใช้ 

พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ประปา 
สาธารณูปโภค
ระบบสื่อสารให้มี
คุณภาพดีขึ้น 

โครงการขยาย
เขตไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

 

   เพ่ือการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำเพ่ือ
อุปโภคบริโภคอย่าง
ปลอดภัยและมี
คุณภาพ 

ระบบประปา
หมู่บ้านมีคุณภาพ
และสะอาด
ปลอดภัย 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

3, 
6 
6 
0 

ทุกหมู่บ้านมี
น้ำอุปโภค
บริโภค 

 โครงการ
ซ่อมแซม
ปรับปรุงระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 

   เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุง
บำรุงรักษาระบบ
ประปาหมู่บ้านอย่าง
มีประสิทธิภาพและมี
น้ำเพียงพอ 

แหล่งน้ำอุปโภค
บริโภคได้รับการ
ปรับปรุงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง  โครงการ
ก่อสร้างระบบ
ประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการ
น้ำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด
ความสามารถ

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการน้ำ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที ่2 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

เพ่ือติดตั้งซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะให้
ส่องสว่าง 

จำนวนหมู่บ้านที่มี
ไฟฟ้าสาธารณะ
ส่องสว่างอย่าง
ทั่วถึง 

19 19 19 19 19 ไฟฟ้า
สาธารณะใน
หมู่บ้านได้รับ
การติดตั้ง/
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
ไฟฟ้า
สาธารณะใน
หมู่บ้าน 

กองช่าง  
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การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

เพ่ิมขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

   เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมี
หอกระจายข่าวใช้
อย่างทั่วถงึ 

ร้อยละของหมู่บ้าน
มีหอกระจายข่าวใช้
อย่างทั่วถงึ 

19 19 19 19 19 หมู่บ้านมีหอ
กระจายข่าว 

พัฒนาและ
ปรับปรุง
ระบบสื่อสารให้มี
คุณภาพดีขึ้น 
 

โครงการติดตั้ง
หอกระจาย
ข่าว/เสียงตาม
สาย ฯลฯ 

กองช่าง  

   เพ่ือติดตั้ง  ซ่อมแซม
หอกระจายข่าว 

จำนวนหมู่บ้านที่มี
หอกระจายข่าว
อย่างทั่วถงึ 

19 19 19 19 19 หอกระจาย
ข่าวในหมู่บ้าน
ได้รับการ
ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งาน
ได้ดีทุกแห่ง 
 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
หอกระจาย
ข่าวสาธารณะ
ในหมู่บ้าน 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการ

น้ำและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที ่2 

เพ่ิมขีด
ความสามารถการ

แข่งขันภาค
การเกษตรและ

สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
บริหารจัดการน้ำ
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

พลังงานและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
เพ่ิมขีด

ความสามารถการ
แข่งขันภาค

การเกษตรและ
สินค้าข้าว 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้ทุกหมู่บ้านมี
ศาลาใช้อย่างทั่วถึง 

ร้อยละของหมู่บ้าน
มีศาลาใช้อย่างทั่วถึง 

100 100 100 100 100 ร้อยละ 100
ของหมู่บ้านมี

ศาลา 

พัฒนาและ
ปรับปรุงศาลาให้มี
สภาพดี ใช้งานได ้

โครงการ
ก่อสร้างศาลา
กลางหมู่บ้าน/

ศาลา
เอนกประสงค์ 

ฯลฯ 

กองช่าง  

   เพ่ือติดตั้งซ่อมแซม 
ศาลากลางหมู่บ้าน/
ศาลาเอนกประสงค์ 

จำนวนหมู่บ้านที่มี
ศาลา/ศาลา

เอนกประสงค์ทั่วถึง 

19 19 19 19 19 ศาลในหมู่บ้าน
ได้รับการ

ซ่อมแซมให้
สามารถใช้งานได้

ดีทุกแห่ง 

 โครงการติดตั้ง
และซ่อมแซม
ศาลากลาง

หมู่บ้าน/ศาลา
เอนกประสงค์ใน

หมุ่บ้าน 

กองช่าง  

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การส่งเสริมและ

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์การ

เพ่ือส่งเสริมการทำ
เกษตรอินทรีย์ 

จำนวนหมู่บ้านที่
ทำเกษตรอินทรีย ์

19 19 19 19 19 ปีละ 1 ครั้ง ส่งเสริมพัฒนา
ความสามารถใน

โครงการ
ฝึกอบรมกลุ่ม

สำนักปลัด  



69 
  
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม

การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

พัฒนาการเกษตร พัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย์ 

การเพ่ิมผลผลิต
การแปรรูปสินค้า 

อาชีพเกษตร
อินทรีย์โครงการ
สนับสนุนกลุ่ม
อาชีพเกษตร

อินทรีย์ 
โครงการอบรม
ส่งเสริมการ

ดำเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
ศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรเพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมอย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย 

แหล่งเรียนรู้
ทางดา้นการเกษตร
เพ่ือส่งเสริมการ
ฝึกอบรมการ
ประกอบอาชีพและ
ขยายผลตาม
แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 3 3 3 3 จำนวน
โครงการ 

ส่งเสริมด้านการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยดี้าน
การเกษตร 
 
 
 
 
 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ทำเกษตร
ผสมผสาน 
เกษตร
ทางเลือก
เกษตรอินทรีย์ 
และเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 
2. โครงการ
ส่งเสริมการ
ปลูกพืช 
3. การเลี้ยง
สัตว์เศรษฐกิจ 

สำนักปลัด  

     1 1 1 1 1 จำนวนศูนย์
เรียนรู ้

 โครงการศูนย์
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 
 

 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ

ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ

เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ประชาชนมีสุข
ภาวะที่ด ีเข้าถึง

บริการสาธารณสุข
ที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานอย่างเทา่
เทียม 

1 1 1 1 1 ปีละโครงการ ส่งเสริมการ
สาธารณสุข การ
สร้างสุขภาพและ
ป้องกัน
โรคติดต่อ เช่น
โรคไข้เลือดออก 
โรคพิษสุนัขบ้า 
เป็นต้น 

1. โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
สร้างเสริม
สุขภาพการ
ออกกำลังกาย 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 
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     3 3 3 3 3 3 โครงการ/ปี  ส่งเสริม
รณรงค์ป้องกัน
โรค
ไข้เลือดออก 
พิษสุนัขบ้า 
และโรค
ระบาดอ่ืนๆ 

สำนักปลัด  

     19 19 19 19 19 19 ศูนย์  ส่งเสริมและ
สนับสนุนศูนย์
สาธารณสุขมูล
ฐาน 

สำนักปลัด  

     1 1 1 1 1 1 กองทุน  สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ อบต. 

สำนักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

  3 3 3 3 3 3 โครงการ/ปี พัฒนาและ
ส่งเสริม
มาตรการอาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัย 

โครงการตลาด
นัดสีเขียว
โครงการเฝ้า
ระวังสาร
ปนเป้ือนใน
อาหาร 
เครื่องสำอาง 
ยาแผนโบราณ
โครงการ
สนับสนุนการ
ขับเคลื่อน
ระบบ
เกษตรกรรม
ของชุมชน 

สำนักปลัด  

   เพ่ือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 
ด้าน 

ส่งเสริมให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ได้
มาตรฐาน 

6 6 6 6 6 6 กิจกรรม/ปี ส่งเสริมและ
พัฒนาระบบ
การศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

โครงการ
ส่งเสริมตาม
แนวทาง
พัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้าน
ส่งเสริม

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 
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สุขภาพ ด้าน
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 
ด้านการ
บริการอาหาร
สะอาดและ
ปลอดภัย ด้าน
สิ่งแวดล้อม
สะอาดและ
ปลอดภัย ด้าน
บุคลากร และ
ด้านการมีส่วน
ร่วมของ
ผู้ปกครอง 
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือพัฒนาทางด้าน
การศึกษาของ
ประชาชนมีโอกาสได้
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประชาชนมีโอกาส
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

1 1 1 1 1 1 แห่ง ส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าถึง
การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและ
การศึกษาตลอด
ชีพโดยทั่วถงึ 

- โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาทั้ง
ในระบบและ
นอกระบบ 
- โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ตำบล 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 โครงการ/ปี ส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
ศักยภาพ
ทางดา้น
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

   เพ่ือสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้คง

กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาและอนุรักษ์
ศาสนา

7 7 7 7 7 6 โครงการ/ปี ส่งเสริม พัฒนา
และอนุรักษ์ 
ศาสนา 

โครงการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 
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อยู่สืบไป ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

วัฒนธรรม
ประเพณี
ท้องถิ่นไทย 
เช่น งาน
ประเพณีขึ้น
เขาพนมสวาย 
วันลอยกระทง 
วันแม่ วันพ่อ 
วันเด็ก วัน
สงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ 

     5 5 5 5 5 5 กิจกรรม/ปี   กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือสืบทอด ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

ประชาชนสืบทอด
ฟ้ืนฟู้อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี แหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและปราชญ์
ชาวบ้านในชุมชน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

1 1 1 1 1 1 รุ่น/ปี  โครงการ
รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกใน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 โครงการ/ปี  โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

   เพ่ือให้ประชาชนทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา
และนันทนาการทำ
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรงขึ้น 

3 3 3 3 3 3 โครงการ/ปี ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
กีฬาทุกระดับ
โครงการกีฬา
ต้านภัยยาเสพ
ติด โครงการ
กีฬาท้องถิ่น

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 
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สัมพันธ์ 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
เด็กและ
เยาวชน
สัมพันธ์ตำบล 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือให้ประชาชนทุก
คนมีสุขภาพแข็งแรง 

การแข่งขันกีฬา
และนันทนาการทำ
ให้ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 

3 3 3 3 3 4 ครั้ง/ปี  โครงการกีฬา
ต้านภัยยาเสพ
ติดโครงการ
กีฬาท้องถิ่น
สัมพันธ์ 
โครงการ
แข่งขันกีฬา
เด็กและ
เยาวชน
สัมพันธ์ 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

   เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมีอุปกรณ์
กีฬาได้ออกกำลังกาย
และห่างไกลยาเสพ
ติด 

เด็กและเยาวชนได้
ออกกำลังกายและ
ห่างไกลยาเสพติด 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา
ให้กับเด็กและ
เยาวชนภายใน
ตำบลนาบัว 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

   เพ่ือให้ประชาชนมี
สนามกีฬาและสวน
นันทนาการได้ออก
กำลังกาย 

มีสนามกีฬาและ
สวนนันทนาการให้
ประชาชนได้ออก
กำลังกายมีสุขภาพ
แข็งแรง 

1 1 1 1 1 1 แห่ง/ปี  ส่งเสริมให้มี
สนามกีฬาและ
สวนนันทนา 
การ 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
การสงเคราะห์ 

3 3 3 3 3 3 กลุ่ม 
เป้าหมาย 

สนับสนุนการจัด
สวัสดิการชุมชน 

สงเคราะห์เบ้ีย
ยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการและ
ผู้ป่วยเอดส์ 

สำนักปลัด  

    ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา คน
พิการ และ

5 5 5 5 5 5 โครงการ/ปี  - โครงการ
สงเคราะห์และ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

สำนักปลัด  
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ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ติด
เช้ือเอดส์ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริม
กิจกรรม
ผู้สูงอายุ 
- ส่งเสริม
กิจกรรมคน
พิการและ
ผู้ด้อยโอกาส 
- ส่งเสริมกลุ่ม
สตรี แม่บ้าน 
- ส่งเสริม
สนับสนุนเด็ก
และเยาวชน 

     1 1 1 1 1 1 กองทุน  สนับสนุน
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพตำบล
นาบัว 

สำนักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาคน
และสังคมเพ่ือ
ยกระดับ
คุณภาพชีวิตบน
พ้ืนฐานความ
เสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาสังคม
ให้ร่มเย็นและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนได้รับการ
สงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

ประชาชนได้รับ
การรณรงค์ป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมและ
ยาเสพติด 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 
โครงการ 

สนับสนุน
มาตรการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรม
และยาเสพติด
ทุกประเภท 

โครงการ
รณรงค์
ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
เฝ้าระวัง
ป้องกันยาเสพ
ติด 

สำนักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างความ
เข้มแข็งแก่กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในท้องถิ่น 

กลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งขึ้น 

19 19 19 19 19 หมู่บ้านละ 1 
กลุ่ม(19 
หมู่บ้าน) 

ส่งเสริม
สนับสนุนพัฒนา
กลุ่มอาชีพ 

โครงการ
พัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ 

สำนักปลัด  

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ส่งเสริมการ สำนักปลัด  
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ลงทุน ข้อมูล
การขยาย
สภาพทาง
เศรษฐกิจอย่าง
เป็นระบบ 

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน  สนับสนุน
เงินทุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 

   เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จำนวนโครงการที่
ได้ดำเนินการ 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

กอง
การศึกษา 

สำนัก
ปลัด 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 
ฝึกอบรมอาชีพ 

ดำเนินกิจกรรม
ฝึกอบรมให้กับกลุ่ม
อาชีพ/กลุ่มสตรี
แม่บ้านให้มีอาชีพ
เสริมเพ่ิมรายได้ให้
ครัวเรือน 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 กลุ่ม ส่งเสริมและ
สนับสนุนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

1. โครงการ
ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ด้าน
อาชีพ 

สำนักปลัด  

   ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีความรู้
เข้าใจและนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการ
ดำเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง 

ประชาชนได้ดำเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับ
ความรู้ความ
เข้าใจและนำ
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ใน
การดำเนินชีวิต 

1. โครงการ
ฝึกอบรม
ส่งเสริมการ
เรียนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชดำริ 
2. ส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพตาม
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด  

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การเสรมิสร้าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การรักษาความ

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์การ

เพ่ือพัฒนาระบบการ 
บริหารจัดการที่ดีมี

มีการบริหาร
จัดการตามหลัก

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
กิจกรรม 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก

ส่งเสริมให้
ประชาชนและ

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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ความมั่นคง
ชายแดน 

มั่นคงชายแดน พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ด ี

ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

ธรรมาภิบาล องค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และบริหาร
ท้องถิ่น 

   เพ่ือป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วง
เทศกาล 

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การเดินทาง 

1 1 1 1 1 1 โครงการ/ปี สนับสนุนการ
ดำเนินงานดา้น
ความมั่นคงความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการด้าน
การป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณะภัย/
ลดอุบัติเหตุ
จราจร 

สำนักปลัด อ.เมือง
สุรินทร,์ส
ต.นาบัว,
บ้านนา
บัว,สภ.
สวาย 

     2 2 2 2 2 2 ครั้ง/ปี  โครงการลด
อุบัติเหตุทาง
ถนนช่วง
เทศกาล 

  

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง
ชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การรักษาความ
มั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

เพ่ือให้ อปพร.ได้ฝึก
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ได้อย่างถูกต้อง 

การปฏิบัติงานของ 
อปพร.ถูกต้องและ
รวดเร็ว 

90 90 90 90 90 จำนวนของ 
อปพร.ได้รับ
การฝึกอบรม 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย เช่น ป้องกัน
น้ำท่วม ภัยแลง้ 
เป็นต้น 

โครงการฝึก
ทบทวน อป
พร.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนการ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

สำนักปลัด  

   เพ่ือให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด 

จำนวนประชาชนที่
เข้าร่วม 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชน
ห่างไกลยาเสพ
ติด 

โครงการอบรม
รณรงค์
ส่งเสริมให้
ตระหนักพษ
ยาเสพติด 

สำนักปลัด อ.เมือง
สุรินทร,์ส
ต.นาบัว,
บ้านนา
บัว,สภ.
สวาย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

ประชาชนร่วมกัน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในหมู่บ้านให้มี
สภาพที่ดีขึ้น 

3 3 3 3 3 ปีละ 3 
โครงการ 

สนับสนุนการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
และการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และปลูก
ต้นไม้ในที่
สาธารณะ 
ส่งเสริมให้มี
การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยา 
กรธรรมชาติ

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 
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และสิง่แวด 
ล้อมแบบมี
ส่วนร่วม 
รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกให้
อนุรักษ์ทรัพ 
ยากรธรรม 
ชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนให้น่าอยู่ 

ประชาชนสามารถ
กำจัดขยะมูลฝอย
ได้อย่างถูก
สุขลักษณะ 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกใน
การกำจัดขยะ
มูลฝอย 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

   เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ที่
สาธารณประโยชน์ 

ที่
สาธารณประโยชน์
ไม่ถูกรุกล้ำ 

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  รณรงค์สร้าง
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

มีการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

3 
 
 
 
 

3 3 3 3 ปีละ 3 
กิจกรรม 

ส่งเสริมพัฒนา
ระบบตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรเข้ามามี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
และบริหาร
ท้องถิ่น 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพใน
การจัดการ 

ทุกสำนัก/
กอง/ส่วน 

- 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี 
 
 

 ส่งเสริม
สนับสนุนให้
ความรู้ทักษะ
แก่บุคลากรใน
องค์กร 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  จัดหาวัสดุ ทุกสำนัก/ - 
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อุปกรณ์
เครื่องมือเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพ
ในการจัดการ 

กอง/ส่วน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุงและ
เพ่ิมอัตรา 
กำลังบุคลากร
ให้สามารถ
บริการได้ทุก
ระดับ 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บ
ภาษีท้องถิ่น 

กองคลัง สำนัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  ปรับปรุง
อาคารสถานที่
เพ่ือรองรับการ
บริการประชา 
ชน 

กองช่าง สำนัก
ปลัด 

     1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี  เสริมสร้างและ
ปรับปรุงการ
บริหารงาน
เพ่ือบริการ
ประชาชนสู่
มาตรฐานสาก
ล 

สำนักปลัด ทุก
หน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การพัฒนา
ความสามารถใน
การแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ 
การค้า การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ
เพ่ือการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที ่7 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์กร 

เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทีดีมี
ประสิทธิภาพตาม
หลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

มีการบริหาร
จัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลมี
ประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 1 1 ฉบับ/ปี  ออกข้อบัญญัติ 
อบต. เพ่ือ
ควบคุมการจัด
ระเบียบสังคม 

สำนักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 

   เพ่ือให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ

ประชาชนมีส่วน
ร่วมเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาใน

1 1 1 1 1 1 ครั้ง/ปี ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ

โครงการ 
อบต.สัญจร 

สำนักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 
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บ้านเมืองที่ด ี ท้องถิ่น บริหารจัดการ
ตามหลักธรร
มาภิบาล 

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน/ปี  สนับสนุน
ข้อมูลข่าวสาร
แก่ชุมชน 

สำนักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 

     19 19 19 19 19 19 หมู่บ้าน  ส่งเสริมให้
ประชาชนและ
องค์กรทุกภาค
มีส่วนร่วมใน
การพัฒนา
บริหารท้องถิ่น 

สำนักปลัด ทุก 
หน่วย 
งาน 
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ส่วนท่ี  ๔ 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ีไปสู่การปฏิบัต ิ

……………………………………. 
 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน 
สนับสนนุ 

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สิ่งสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการ 

บริการชุมชน
และสงัคม 

เคหะและชุมชน กองช่าง สำนักปลัด 

  บรหิารทั่วไป การรกัษาความสงบ
ภายใน 

กองช่าง 
สำนักปลัด 

สำนักปลัด 

  การเศรษฐกิจ การเกษตร กองช่าง  
๒ ด้านเกษตรอินทรีย ์ การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด  
๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 
บริการชุมชน
และสงัคม 

การศึกษา กองการศึกษา  

  บริการชุมชน
และสงัคม 

สังคมสงเคราะห ์ สำนักปลัด  

  บริการชุมชน
และสงัคม 

สาธารณสุข สำนักปลัด  

  บริการชุมชน
และสงัคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

๔ ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชน
และสงัคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด  

  บริการชุมชน
และสงัคม 

การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

สำนักปลัด  

๕ ด้านชุมชนเข้มแข็ง บริการชุมชน
และสงัคม 

สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลัด  

๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

เศรษฐกจิ การเกษตร สำนักปลัด  

๗ ด้านการพัฒนาองค์กร บรหิารทั่วไป บรหิารงานทั่วไป สำนักปลัด  
รวม ๗ ๓ ๙ ๓ ๑ 
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๒.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  และทอ่งเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสง่เสรมิและพฒันาศักยภาพด้านเศรษฐกจิเพือ่การแข่งขัน 

๑.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงา
น 

รับผิดช
อบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการ
ยกระดับถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
(ซอยตาแบ๊ะ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ยกระดับถนน คสล. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการ
ยกระดับถนน 
คสล. หมู่ที่ 1 
(ซอยภูมิใจ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ยกระดับถนน คสล. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓ โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ 1  
(ซอยแสนสุข) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1  
(ซอยดลแอม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕ โครงการซ่อม
สร้าง

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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ถนนลาดยาง    
หมู่ที่ 1  (รอบ
หนองตระแสง 
–ปะปูล) 

กำหนด สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

๖ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ 1 
(ข้างโรงเรียน
บ้านนาบัว) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่  1 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 
 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๘ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๒ 
(เวียลจราบ – 
โคกโชค ๕) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙ โครงการ
ก่อสร้างรอ่ง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๓ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๐ โครงการซ่อม
สร้างถนน
ลาด ยาง หมู่
ที่ ๓ (โคกซูง 
– อำปึล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑ โครงการ
เสริม สร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๓ 
(ซอยสุข
สวัสดิ์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒ โครงการปรับ 
ปรุงคันห้วย  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

คันดิน  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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หมู่ที่  ๓
(หนองตราด) 

กำหนด สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

๑๓ โครงการซ่อม
สร้างถนน
ลาด ยาง หมู่
ที่ ๓  (ซอย
สวนยาง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๑๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยโชค
อำนวย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยอุดม
ทรัพย์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓ 
(รอบหนอง
น้ำกระยูง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๓  (ตะวันตก
วัด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยสุข
สวัสดิ์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยข้างวดั) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๐ โครงการ เพ่ือให้การ ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยมีทรัพย์) 

คมนาคมสะดวก เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

๒๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๓
(ซอยสุขสม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๒ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๓
(ซอยประปา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๓ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินหมู่ที่ 
๔(ทางขึ้นเขา
สวายทางทศิ
เหนือ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 
 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๔
(สายไปเนี๊ย
ตา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๔
(หลังศาลา
กลางหมู่บ้าน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๖ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่ ๔
(ข้างบ้านนาง
นงลักษณ์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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๔  (ซับฉลีก 
– บ้านสวาย) 

การสัญจร 

๒๘ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๔  (สายวดั 
สยาเย็น) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒๙ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
ลูกรัง หมู่ที่ ๔
(ศาลาอำปึล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงลูกรัง กว้างเฉลีย่ ๔.00 ม. 
หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 
ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงลุก
รัง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๐ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินหมู่ที่ 
๔  (หน้าวัด 
สยาเย็น) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๑ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  ๔  
(ลำห้วย-
ละหุ่ง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๒ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๔  
(ละหุ่ง – 
บ้านทะลอก 
ต.สวาย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๘๘๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๓ โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๔ 

เพ่ือใช้กิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๓๔ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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หมู่ที่ ๕ ประโยชน์ 
๓๕ โครงการ

ขยายเขต
ถนน หมู่ที่ ๕ 
(ซอยเวียล
โคลง) 

เพ่ือการคม 
นาคมที่สะ 
ดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๓๖ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  ๕
(นาเสือก – 
โรงโม่) 

เพ่ือให้การคม 
นาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๗ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  ๖
(นายหฤหรรษ์ 
 – วัดป่า) 

เพ่ือให้การคม 
นาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓๘ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๖ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๓๙ โครงการ
ปรับปรุงคัน
ห้วย  หมู่ที่  
6  (ทิศเหนือ
หมู่บ้าน) 

เพ่ือการคมนา 
คมที่สะดวก 

คันดิน  กว้างเฉลี่ย  4.00 ม. ยาว
เฉลี่ย  1,000 ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 คันห้วย ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๐ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๗(ซอยสงบ
สุข) 

เพ่ือให้การคม 
นาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๑ โครงการ
ปรับปรุงถนน
หมู่ที่ ๗(ทิศ
ตะวันออก
บ้านนางนัฐติา) 

เพ่ือการคม 
นาคมที่สะดวก
และรวดเร็วในการ
สัญจร 

ปรับปรุงถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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๔๒ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ 
(ซอยข้างบ้าน
นางเอน) 

เพ่ือให้การคม 
นาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ 
(ซอยข้างบ้าน
นางน้อย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคม 
สะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ 
(ซอยข้างสวน
นางถนอม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๗ 
(ตะวันออกวัด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๖ โครงการ
ก่อสร้างรัว้
รอบประปา
หมู่ ๗ 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้อง 
กันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบประปา 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วรอบ
ประปา 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมี
น้ำสะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๔๗ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๔๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยประชา
ร่วมใจ ๑) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยประชา
ร่วมใจ ๒) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๕๐ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยประชา
ร่วมใจ ๔) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม. 
ยาวเฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยพัฒนา
สามัคคี) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยอ้อมน้อย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอย
มิตรภาพ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยด๊อก
เตอร์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยทวีบุญ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยบ้านยาย
ลงกา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
(ซอยบ้านตาทิน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๕๘ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘
(ซอยข้างบ้าน
นายนวม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๕๘ โครงการ
ขยายเขต
ถนน หมู่ที่ ๘
(ห้วยกะทม – 
โคกสะอาด) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๕๙ โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือใช้กิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๖๐ โครงการ
ก่อสรา้ง
สะพานลอย 
หมู่ที่ ๘ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สะพานลอย ตามแบบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สะพานลอย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๖๑ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  ๘
(โคกจรอก – 
อำปึล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๒ โครงการซอ่ม
สร้างถนน 
ลาดยาง  
หมู่ที่ ๙  (ซอย
ตาซวง – 
หนองโคก
สวาย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๓ โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล. หมู่ที่ ๘ 
สายประชาคม 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.  ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๔ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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๖๕ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยศรีไผท 
๑) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยตาฉันท์ 
– ยายแอม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๙  (ซอยยาย
แอม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยตาปลื้ม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๖๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยสะเดา 
๒ – สะเดา 
๔) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยศาลา
ประชาคม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ ๙ 
(ซอยตระงอล 
๒) 
 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.  ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๗๒ โครงการ

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือใช้กิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๗๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๙ (ตระงอล – 
สะก๊วน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๔ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๐ (โคกปรือ 
– โดนโอก) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๕ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๐(โคกลาน 
– ซอยตาทย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๖ โครงการซ่อม
สร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑๐
(โดนโอก – 
เสม็ด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๗๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๐(สวาย
ทาบ – โคก
กะเพอ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

๗๘ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๐(บุฤาษี – 
สวายทาบ) 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๗๙ โครงการซ่อม

สร้างถนน 
ลาดยาง  
หมู่ที่ ๑๐
(ซอยโรงนม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๐ โครงการ
ยกระดับถนน 
หมู่ที่ ๑๐ 
(ซอยต้นตาล
ตาไทย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ยกระดับถนน ตามแบบ อบต. 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๑ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๘๒ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๘๓ โครงการ
ก่อสร้าง
สะพานลอย 
หมู่ที่ ๑๐ 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สะพานลอย ตามแบบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สะพานลอย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๘๔ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๐  (บุฤาษี – 
โคกสะอาด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๕ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑๐
(สวายทาบ – 
โคกกะเพอ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๑ (สามแยก

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ทิศเหนือ
หนองใหญ่) 

๘๗ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๑(สามแยก
ตารวย – 
นายสันทัด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๑(ซอยโรง
ปลาทู – 
หนองใหญ่) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๘๙ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๑(บ้านตา
รวย – บ้าน
ครูบุญชัย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๑  (ซอย
โคกจ๊ะ ๑ – 
นางเผย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๑ โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๑  (ซอยโคก
จ๊ะ ๑ – นาง
ลิ้น) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่11 
(ซอยตาเรียม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๙๓ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๑  (ซอยต้น
โพธิ์ทิศตะวัน 
ตก) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๔ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๒(ข้างวัดป่า
ปะปูล – 
ทำนบจีน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๕ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๒(ข้างวัดป่า
ปะปูล – วัด
หลวงตาเห) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๖ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๒ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๙๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๒  (ซอย
หรรษา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๘ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๒  (คันห้วย
นาเสือก – 
ปะปูล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๙๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15  หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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๑๒ (ซอยนาย
รัตน์) 

การสัญจร 

๑๐๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๓  (ซอย
ราษพัฒนา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๑ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๓ (โคกทม 
– หนองบึง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๒ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๓(ปอยตะ 
แบง – นา
สาม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๓ โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือใช้กิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ ตามแบบ อบต. ๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐0,000 
 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๑๐๔ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๓ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๐๕ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๓(ราษฏร
พัฒนา – โคก
ทม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๖ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินหมู่ที่ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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๑๓(ซอยนาย
สมชาย – 
หนองบึง) 

อบต.กำหนด การสัญจร 

๑๐๗ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑๓
(ปอยตะแบง 
– ห้วยราช) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๘ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๔(ซอย
มงคล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๐๙ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๔(ซอยโนง
โคลด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๐ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๔(ตะวันตก
หนองน้ำ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๑ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๕  (หนอง
กระทม – 
โคกทม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๒ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๕(หนอง
กระทม – 
โคกกรวด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๑๓ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๕(ซอยตา
เปลี่ยน – 
นางทม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๔ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๕(แยกนาง
ถนอม –นาง
สัยอง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๕(ซอยพูน
สุข) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๖ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๕ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๑๗ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๕(ซอยตา 
เปรียน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๘ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๕(ข้างโรงโม่
ศิลาทรัพย์ – 
บ่อตาเกิด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 
 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๑๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๕(ซอย
เมืองไทย) 
 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๒๐ โครงการซ่อม

สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๖(ซอยสุข
สวัสดิ์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๑ โครงการ
ยกระดับถนน
ดินหมู่ที่ ๑๖ 

 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๒ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๖  (ซอย
นางเดีย – 
โคกสะอาด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๓ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๖  (ซอย
น้องเมีย – 
ซอยสามัคคี
พัฒนา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๔ โครงการซอ่ม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๖  (โคก
สะอาด – กระ
ทม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลีย่ ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๖(ซอย
ชุมชนพัฒนา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๖ โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๖(ซอยจบก
ร่วมใจ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๒๗ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๖(ซอยกะ 
น๊อบ - ร่วม
ใจ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๘ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๗  (โสน – 
สวายกอง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๒๙ โครงการ
ยกระดับถนน
ดินหมู่ที่ ๑๗ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดิน กว้างเฉลี่ย ๔.00 ม. หนา
เฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 500 ม. 
ความลาดเอียง 1/1 หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๐ โครงการ
ขยายเขต
ถนน หมู่ที่ 
๑๗(ประชา
สามัคคี) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๓๑ โครงการ
ขยายเขต
ถนน หมู่ที่ 
๑๗  (เลิศ
รังสรรค์) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1000,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๓๒ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๑๗  
(บนคันหนอง
น้ำ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๗(ซอย
ทรัพย์
เพ่ิมพูน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.  ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๓๔ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๗(ซอยนาง
ยวน – นาง
ย้อย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๗  (ไทร
ทาบ – ระ
ไซร)์ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๗  (ไทร
ทาบ – สวาย
กอง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๖.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที ่๑๘
(ซอยแสนสุข) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย0.15หรือตาม
แบบ อบต. กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(ทางเข้า
บ้านนายรอม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๓๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(ซอยร่วม
ใจสามัคคี ๒) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(หลังบ้าน
นางกัลยา) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๔๑ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(ซอย
หนองตระ
แสงใต้) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๘  (หนอง
ตระแสง – 
ปะปูล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๓ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๘  (โคกโชค 
– ระสีสันต์) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๔ โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๘ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๔๕ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๘(บ้านยาย
ลิ – ลำห้วย
สระบัว) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(ทิศเหนือ
หนองโชค) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๗ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๘ 
 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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๑๔๘ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๘(รอบ
หนองตระ
แสงใต้) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๔๙ โครงการ
ก่อสร้างร่อง
ระบายน้ำ 
หมู่ที่ ๑๙ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ร่องระบายน้ำ  (ตามแบบ อบต.) 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๑๕๐ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๙  (เสม็ด – 
โดนโอก -โคก
สะอาด) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๙(ซอยยาย
เกณ – ตา
ขาว) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๒ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๙  (หนอง
ซูง – หนอง
น้ำนาสาม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๙(ซอยนาย
ประณต – 
นางฐานมาศ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.  ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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๑๙(แยกนาย
มล – นายสุ
ชาติ) 

การสัญจร 

๑๕๕ โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ที่  
๑๙(แยกนา
สาม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนดินลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 
ม. หนาเฉลี่ย 0.๑0 ม. ยาวเฉลี่ย 
500 ม. ความลาดเอียง 1/1 หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๙(ซอยนาย
ปัญญา – 
นายชำนาญ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๙(ซอยนาง
อวน – ตามล) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย 0.15หรือ
ตามแบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 
๑๙(คันหนอง
นาสาม) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนน คศล.กว้างเฉลีย่ 4.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕0 ม. หนาเฉลี่ย0.15หรือตาม
แบบ อบต.กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๕๙ โครงการซ่อม
สร้างถนน
ลาด ยาง หมู่
ที่ ๑๙  (นาย
สังวร – ต.
เฉนียง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 5.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๕๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ๑,๓๐๐๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๖๐ โครงการซ่อม
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑  (ถนนถ่าย
โอนจากทาง
หลวงชนบท) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.00 ม.ยาว
เฉลี่ย๑,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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๑๖๑ โครงการซ่อม

สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๙  (ถนนถ่าย
โอนจากทาง
หลวงชนบท) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย ๕.00 ม.ยาว
เฉลี่ย ๑,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๑๖๒ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๓ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
2  

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๔ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๓ 

เพ่ือให้ประชา 
กรในหมู่บ้าน
ได้รับน้ำ 
สะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๕ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๔ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๖ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๔ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๗ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๕ 
 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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๑๖๘ โครงการ

ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๖ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๖๙ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๗ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๐ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๘ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๑ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๒ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๓ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลีย่นแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๔ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน  
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๕ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ

กองช่าง 
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ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๓ 

น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

อุปโภคและบริโภค 

๑๗๖ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๔ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๗ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๕ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๘ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๖ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๗๙ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๗ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๐ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๘ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๑ โครงการ
ก่อสร้าง/ปรับ 
ปรุงประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลงระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/ย้ายที่ตัง้ระบบ
ประปา ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๒ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๑ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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๑๘๓ โครงการ

ขยายเขต
ประปา หมู่ ๒ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๔ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๓ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๕ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๔ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๖ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๕ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๗ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๖ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๘ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๗ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๘๙ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๘ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๐ โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ ๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๑ โครงการ
ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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๑๙๒ โครงการ

ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๓ โครงการ
ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๔ โครงการ
ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๓ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๕ โครงการ
ขยายเขต
ประปา 
 หมู่ ๑๔ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๖ โครงการ
ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๕ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๗ โครงการ
ขยายเขต
ประปา 
 หมู่ ๑๖ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๘ โครงการ
ขยายเขต
ประปา  
หมู่ ๑๗ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๑๙๙ โครงการ
ขยายเขต
ประปา 
 หมู่ ๑๘ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๒๐๐ โครงการ
ขยายเขต
ประปา 
 หมู่ ๑๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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๒๐๑ โครงการ

ก่อสร้างรั้ว
รอบหนองน้ำ
หมู่ 1๖(หนอง
ตะคร้อ) 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ำ
สาธารณะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมี
น้ำสะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๒๐๒ โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
รอบหนองน้ำ 
หมู่ ๑๙  
(หนองตะคร้อ) 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ำ
สาธารณะ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมี
น้ำสะอาดใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

๒๐๓ โครงการ
ขยายเขต
ประปาผิวดิน 
ภายในหมู่บา้น  
หมู่ 1-19 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่ 1- 
19 ท่อพีวีซี     2” จำนวน 250 
ท่อน (ตามแบบ อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๒๐๔ โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
รอบสระน้ำ
สาธารณะ 
ภายในหมู่ 
บ้านห 
มู่ 1-19 

เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดอุบัติเหตุและ
สัตว์ลงในสระน้ำ 

รั้วลวดหนาม/คสล. รอบสระน้ำ
สาธารณะ ภายในหมู่บ้าน (ตามแบบ 
อบต.) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รั้วรอบสระ
น้ำ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและมี
น้ำสะอาดใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๒๐๕ โครงการ
ก่อสร้างบันได
ขึ้น-ลงสระน้ำ
สาธารณะ 
ภายใน 
หมู่ 1-19 

เพ่ือความสะดวก
และปลอดภัยใน
การอุปโภค 
บริโภค 

บันไดขึ้น-ลง กว้าง 1.50 ม. ยาวตาม
ความลาดเอียง ภายในหมู่ 1 (ตาม
แบบ อบต.นาบัว) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บันไดขึ้น-ลง 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยในการ
มาใช้แหล่งน้ำ 

กองช่าง 

๒๐๖ งานซ่อมแซม
ขยายเขต
ประปาหมู่ 
บ้านหมู่ 1 ถึง 
19 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายเขตประปาภายในหมู่บ้าน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์ 

จำนวนครัวเรือน
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ำสะอาดไว้
ใช้ในการ
อุปโภคและ
บริโภค 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

กองช่าง 

๒๐๗ โครการติดตั้ง
ระบบประปา
พลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ระบบประปาสาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 



110 
  
๒๐๘ โครงการ

จัดทำป้ายชื่อ
ถนน/ชื่อซอย
ภายในตำบล
นาบัว 

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการ
พัฒนา การ
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ 

ป้ายชื่อถนน/ชื่อซอย/ป้ายคุ้มต่างๆ 
ฯลฯ ภายในตำบลนับ ตามแบบ อบต. 

200,000 ๒๐๐,๐๐๐ 200,000 200,000 200,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๒๐๙ โครงการ
จัดทำป้ายชื่อ
สถานที่ต่างๆ
ภายในตำบล
นาบัว  

เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการ
พัฒนา การ
ติดต่อสื่อสาร ฯลฯ 

ป้ายชื่อ อบต.,โรงเรียน ,อนามัย,แหล่ง
ท่องเที่ยว ฯลฯ ภายในตำบลนาบัว 
ตามแบบ อบต. 

50,000 ๕๐,๐๐๐ 50,000 50,000 50,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
พัฒนา 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๒๑๐ โครงการ
ติดตัง้โคมไฟ 
ฟ้าส่องสว่าง 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ติดตัง้โคมไฟส่องสว่างชนดิปิดเปิด
อัตโนมัติให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ โคมไฟส่อง
สว่าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑๑ โครงการ
อุดหนุนการ
ไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ปักเสา  ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟส่องสว่าง  
ไฟแรงต่ำ   

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับบริการ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑๒ โครงการ
ตดิตัง้หอ
กระจายข่าว 

เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์
และให้ข่าวสาร
ความรู้แก่ชุมชน 

สร้างหอกระจายข่าวพร้อมเครื่องมือ
สื่อสารตาม แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 หอกระจาย
ข่าว 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๑๓ โครงการ
ซ่อมแซมไฟ
ส่องสว่าง 

เพ่ือซ่อมแซมไฟ
ส่องสว่างของแต่
ละหมู่บ้านให้ใช้
งานได้ตลอดไป 

ซ่อมแซม/จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆเพ่ือให้ไฟส่องสว่างสาธารณะอยู่
ในสภาพพร้อมใช้ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑๔ โครงการ
ซ่อมแซมหอ
กระจายข่าว 

เพ่ือซ่อมแซมหอ
กระจายข่าวของ
แต่ละหมู่ให้ใช้งาน
ได้ตลอด 

หอกระจายข่าวอยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
หมู่บ้านที่
ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

๒๑๕ โครงการ
จัดซ้ือชุด
อุปกรณ์ป้อง 
กันไฟฟ้าใน
การปฏิบัติ 
งาน 
 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดซ้ือชุดอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าต่างๆใน
การปฏิบัติงาน ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อุปกรณ์
ป้องกันไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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๒๑๖ โครงการ

จัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ซ่อมแซม/จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆเพ่ือให้ไฟส่องสว่างสาธารณะอยู่
ในสภาพพร้อมใช้ 

๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 ๔00,000 วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑๗ โครงการ
ติดตัง้โคม
ไฟฟ้าส่อง
สว่าง
สาธารณะ
พลังงาน
แสงอาทิตย ์ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

โคมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะพลังงาน
แสงอาทิตย ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 โคมไฟส่อง
สว่าง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

๒๑๘ โครงการ
ก่อสร้างศาลา
ที่พักริมทาง  

เพ่ือเป็นที่พักผ่อน
ของประชาชน
หลบแดด  หลบ
ฝน ฯลฯ 

ศาลาที่พักริมทาง ตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาที่พัก ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการมี
ศาลาที่พัก  เช่น 
เป็นที่พัก หลบแดด  
หลบฝน ฯลฯ 

กองช่าง 

๒๑๙ โครงการปรับ 
ปรุงบำรุง 
รักษาซ่อม 
แซมศาลาที่
พักริมทาง/
ศาลาประจำ
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ใช้งานได้
ตลอดเวลา 

ศาลาที่พักริมทาง/ศาลาประจำ
หมู่บ้าน/อาคารเอนกประสงค์ ใน
ตำบลนาบัว  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการมี
ศาลาที่พัก/ศาลา
ประจำหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๒๒๐ โครงการ
ก่อสร้างศาลา
ประจำหมู่ 
บ้าน/อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุงศาลาประจำหมู่บ้าน/อาคาร
เอนกประสงค์ ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ศาลาประจำ
หมู่บ้าน
อาคาร
เอนกประสงค์ 

หมู่บ้าน/ชุมชน มีที่
ใช้ในการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

กองช่าง 

๒๒๑ โครงการ
ปรับปรุง
ศาลา/อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้เหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

ปรับปรุงศาลา/อาคารเอนกประสงค์ 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

กองช่าง 

๒๒๒ โครงการ
ก่อสร้างรั้ว
รอบศาลา/
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้เหมาะสม
ต่อการใช้งาน 

ปรับปรุงศาลา/อาคารเอนกประสงค์ 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 รั้วรอบศาลา/
อาคาร
เอนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

กองช่าง 
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223 เสริมสร้าง

ถนนดินลงหิน
คลุก  หมู่  ๓  
(ทิศใต้หมู่บา้น) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่  ๑  งานดินถมขนาดกว้าง      
4.๐๐  ม.  ยาว 300.00  ม.  ลึก
เฉลี่ย  ๐.๕๐  ม.  หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า  1,200.๐๐  ลบ.ม.  
พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.กำหนด)   

2๘๑,๐๐๐ 2๘๑,๐๐๐ 2๘๑,๐๐๐ 2๘๑,๐๐๐ 2๘๑,๐๐๐ ประชาชน
ผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความ
สะดวก
รวดเร็วใน
การสัญจร 

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการ
ปรับปรุงให้
เหมาะสมต่อการใช้
งาน 

กองช่าง 

๒24 ก่อสร้างราง
ระบายน้ำ  
หมู่  ๓ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางรางระบายน้ำ  คสล.  ขนาดวง
นอก  ๐.๔๐ x ๐.๔๐  ม.  จำนวน  
๒๑  ท่อน  วางท่อระบายน้ำ  ขนาด  
๐.๓๐  ม.  จำนวน  ๙๙  ท่อน  ความ
ยาว  ๓๔๐  ม.  พร้อมกลบดิน
ปรับแต่งให้เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ รางระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

225 เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก  หมู่  
๑๐  (ซอย
ยายสมคิด) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

งานดินถมขนาดกว้าง  ๓.๐๐  ม.  ยาว  
๒๙๐.๐๐  ม.  ลึกเฉลี่ย  ๐.๔๐  ม.  
หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า  
๓๔๘.๐๐  ลบ.ม.  งานหินคลุกขนาด
กว้าง  ๒.๕๐  ม.  ยาว  ๒๙๐.๐๐  ม.  
หนาโดยเฉลี่ย  ๐.๑๐  ม.  หรือ
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า  ๗๒.๕๐  
ลบ.ม.  พร้อมปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย (ตามแบบ อบต.กำหนด)   

๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ๘๒,๐๐๐ ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

226 ขยายเขต
ประปา  หมู่  
๓(ซอยนาง
มาลี) 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับน้ำในการ
อุปโภค 

ว่างท่อ pvcชั้น ๑๓.๕ ศูนย์กลาง ๒ 
นิ้ว จำนวน ๑๙ ท่อน ความยาว ๗๖ 
ม. พร้อมกลบดินปรับแต่งให้เรียบร้อย 
(ตามแบบ อบต.) 

๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑๖,๐๐๐ ระบบประปา ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

227 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  ๒
(ซอยโคกโชค 
๕ – หมู่ ๑๘) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  ม.  ยาว  ๗๐.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒๑๐.๐๐  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

228 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  ๓
(ซอยนาง
มาลี) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๓.๕๐  ม.  ยาว  ๗๕.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒๖๒.๕๐  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ๑๔๙,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

229 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  
๑๑(ซอย
หนองใหญ่2) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  ม.  ยาว  ๗๐.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๒๘๐.๐๐  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ๑๖๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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230 ก่อสร้างถนน  

คสล.  หมู่  
๑๓(ซอย
ราษฎรพ์ฒันา) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๔.๐๐  ม.  ยาว  
๑๐๐.๐๐ ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๔๐๐.๐๐  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.) 

๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ ๒๓๙,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

231 ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์(อาคาร
ห้องน้ำ
สำนักงาน) 

เพ่ือความสะดวก
ของประชาชนผู้
มารับบริการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องน้ำสำนักงาน 
อบต. ตามแบบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 

๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ อาคาร
ห้องน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

232 ล้อมรั้วสระ
น้ำสาธารณะ  
หมู่  ๑(หนอง
กก) 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดของแหล่ง
น้ำและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

ติดตัง้รั้วลวดหนามรอบสระน้ำ (หนอง
กก) ขนาดกว้าง ๕๐.๐๐ ม. ยาว 
๕๐.๐๐ ม. (ตามแบบ อบต.) 

๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ รั้วรอบสระ
น้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและมี
น้ำสะอาดในการ
อุปโภค 

กองช่าง 

233 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  ๔
(ซอยวัดสยา
เย็น) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวดเ 
ร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๕.๐๐  ม.  ยาว  
๑๒๐.๐๐ ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.) 

๓๔๙,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ ๓๔๙,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

234 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่  ๑๗(โสน 
– จาบเก็น) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๑,๐๐๐.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่
น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.) 

๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ๓,๐๖๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

235 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่  ๑๐(ซอย
ตาไทย – โคก
กลาง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๖๐๐.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๔๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.) 

๑,๔๘๑,๐๐๐ ๑,๔๘๑,๐๐๐ ๑,๔๘๑,๐๐๐ ๑,๔๘๑,๐๐๐ ๑,๔๘๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

236 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่  ๗(ซอย
สงบสุข) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๙๕๐.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๓,๘๐๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.) 

๒,๓๗๑,๐๐๐ ๒,๓๗๑,๐๐๐ ๒,๓๗๑,๐๐๐ ๒,๓๗๑,๐๐๐ ๒,๓๗๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

237 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่  ๕(นา

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๔๓๙.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่

๓,๕๗๖,๐๐๐ ๓,๕๗๖,๐๐๐ ๓,๕๗๖,๐๐๐ ๓,๕๗๖,๐๐๐ ๓,๕๗๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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เสือก – 
หนองกะทม) 

น้อยกว่า ๕,๗๕๖.๐๐ ตร.ม. พร้อม
ติดตัง้ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.) 

การสัญจร 

238 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  
๑๕(ซอย
เมืองไทย) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๓.๐๐  ม.  ยาว  ๕๐.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๕๐.๐๐  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ๙๒,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

239 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  
๑๔(ซอยคง
ทวี) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๒.๖๐  ม.  ยาว  ๔๘.๐๐ 
ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑๒๔.๘๐  ตร.ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ๗๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

240 ก่อสร้าง
หลังคาอเนก 
ประสงค์ 
(เวทีมวย) 

เพ่ือความสะดวก
ของประชาชนผู้
มารับบริการ 

หลังคาโดมขนาดกว้าง ๒๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๔.๐๐ ม. สูง ๖.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

๑,๒๒๖,๐๐๐ ๑,๒๒๖,๐๐๐ ๑,๒๒๖,๐๐๐ ๑,๒๒๖,๐๐๐ ๑,๒๒๖,๐๐๐ หลังคา 
อเนกประสงค์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

241 ก่อสร้าง
หลังคาอเนก 
ประสงค์ 
(สนามฟุต
ซอล) 

เพ่ือความสะดวก
ของประชาชนผู้
มารับบริการ 

หลังคาโดมขนาดกว้าง ๒๔.๔๐ ม. ยาว 
๔๔.๐๐ ม. สูง ๑๐.๐๐ ม. หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

๒,๐๑๗,๐๐๐ ๒,๐๑๗,๐๐๐ ๒,๐๑๗,๐๐๐ ๒,๐๑๗,๐๐๐ ๒,๐๑๗,๐๐๐ หลังคา 
อเนกประสงค์ 
 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๒42 ก่อสร้าง
อาคารสระ
ว่ายน้ำ 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ว่ายน้ำหรือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ 

ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ ม. ยาว ๒๕.๐๐ 
ม. ลึก ๑.๒๐ ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.) 

๑,๕๗๓,๐๐๐ ๑,๕๗๓,๐๐๐ ๑,๕๗๓,๐๐๐ ๑,๕๗๓,๐๐๐ ๑,๕๗๓,๐๐๐ อาคารสระ 
ว่ายน้ำ 

ความสูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สินลด
น้อยลง ประชาชน
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

๒43 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่  ๑ 
(ซอยภูมิใจ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 

เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๓๐ ม.ยาว ๓.๕๐ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า ๘๐.๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒44 ก่อสร้างผิว
ทางลาดยาง
บนพ้ืนคอน 
กรีตสำนัก 
งานองค์การ
บริหารส่วน
ตำบลนาบัว  

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ชว่งที ่๑ ขนาดกว้าง 
๓๐.๒๐ ม. ยาว ๓๔ ม.หนา ๕ ม.                     
ช่วงที่ ๒ กว้าง ๘.๓๐ ม.ยาว ๖๐ ม. 
หนา ๕ ม.  ช่วงที่ ๓ขนาดกว้าง ๙ ม.
ยาว ๑๘.๕๐ ม.หนา ๕ ม.ช่วงที่ ๔ 
ขนาดกว้าง ๘.๕๐ ม.ยาว ๑๗.๕๐ ม. 

๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ ๑,๐๑๒,๐๐๐ ผิวทางลาด
ยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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หมู่  ๑ หนา ๕ ม.ช่วงที่ ๕ ขนาดกว้าง ๕ ม.
ยาว ๔๕ ม. หนา ๕ ม.ช่วงที่ ๖ ขนาด
กว้าง ๕ ม.ยาว ๒๒ ม. หนา ๕ ม.  
รวมพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๙๑๑.๕๐ ตร.ม.  พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด)              

245 ก่อสร้าง ถนน 
คสล.หมู่  3 
(ซอย โคก
โชค๕) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๒๖๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  ๗๘๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

๔๓๓,๐๐๐ ๔๓๓,๐๐๐ ๔๓๓,๐๐๐ ๔๓๓,๐๐๐ ๔๓๓,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

๒๔6 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๒ (ซอย
กลางหมู่บ้าน) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ชว่งที ่๑ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ 
ม.ยาว ๖๒๒ ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๐๐ 
ม.ยาว ๓๐๐ ม.รวมพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๕,๔๗๒  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๓,๔๘๓,๐๐๐ ๓,๔๘๓,๐๐๐ ๓,๔๘๓,๐๐๐ ๓,๔๘๓,๐๐๐ ๓,๔๘๓,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

๒47 ปรับปรุง
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๒ (ซอย
โคกกระดาน) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๓๕๐ ม. หรือพ้ืนที่ จราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๗๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

๑,๐๔๙,๐๐๐ ๑,๐๔๙,๐๐๐ ๑,๐๔๙,๐๐๐ ๑,๐๔๙,๐๐๐ ๑,๐๔๙,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

248 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ที่ ๒ (ซอย
โค้งตาแย้ม –
โคกกะนัง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 

เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม.
หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ 
ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๔,๗๘๖,๐๐๐ ๔,๗๘๖,๐๐๐ ๔,๗๘๖,๐๐๐ ๔,๗๘๖,๐๐๐ ๔,๗๘๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๒49 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๒
(ซอยโคกโชค 
๕-หมู่ ๑๘) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๘๖,๐๐๐ ๑๘๖,๐๐๐ ๑๘๖,๐๐๐ ๑๘๖,๐๐๐ ๑๘๖,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

๒50 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๓
(รอบสระน้ำ

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔,๐๐ ม.ยาว ๓๘๙ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 
๑,๕๕๖ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง

๙๔๑,๐๐๐ ๙๔๑,๐๐๐ ๙๔๑,๐๐๐ ๙๔๑,๐๐๐ ๙๔๑,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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หมู่บ้าน) ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) การสัญจร 
 

๒51 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๓ (ซอยโคก
ซูง – กาบ
เจ็น) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๕๒๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๐๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ อบต.) 

๑,๒๔๖,๐๐๐ ๑,๒๔๖,๐๐๐ ๑,๒๔๖,๐๐๐ ๑,๒๔๖,๐๐๐ ๑,๒๔๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 
 

กองช่าง 
 

252 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๓ (อำปึล –
กระยูง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๑,๑๐๐ ม. หรือพ้ืนที่ จราจรไม่น้อย
กว่า ๔,๔๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๒,๖๓๓,๐๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐ ๒,๖๓๓,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

253 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๓
(ซอยโชค
อำนวย ๓) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 

เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๑๘๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.
ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด)                   
ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๙๗ 
ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่
น้อยกว่า ๓๓๙.๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด)           

๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ๗๐๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

254 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่๓
(ซอยสุขสม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๘๖ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑,๑๔๔    ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ๔๓๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

255 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๓ 
(ซอยนาง
มาลี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๗๕ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๒๖๒.๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ๑๓๖,๐๐๐ ถนน คสล.. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

256 ก่อสร้าง ถนน 
คสล.ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 

เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๑ ม.
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๘๔ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย

๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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๓(ซอยมี
ทรัพย์) 

ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

การสัญจร 

257 ก่อสร้างลาด
ยาง หมู่ ๓ 
(ซอยสวนยาง 
–สวายกอง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๕๒๓ ม.หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๖๑๕ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๕๖๗,๐๐๐ ๑,๕๖๗,๐๐๐ ๑,๕๖๗,๐๐๐ ๑,๕๖๗,๐๐๐ ๑,๕๖๗,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

258 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
(ซอยอุดม
ทรัพย์) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 
 

259 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๓ (ซอยอำปึล 
–โคกซุง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ชว่งที ่๑ ขนาดกว้าง ๔ ม. 
ยาว ๙๖๐ ม.  ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ 
ม.ยาว ๑,๕๐๐ ม.รวมพ้ืนที่จราจรไม่
น้อยกว่า ๑๒,๘๔๐ ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

๗,๖๓๑,๐๐๐ ๗,๖๓๑,๐๐๐ ๗,๖๓๑,๐๐๐ ๗,๖๓๑,๐๐๐ ๗,๖๓๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

260 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๕(ซอยนา
เสือก –วัดป่า
พนมกรอล) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๒,๓๐ ม. ยาว 
๗๐๐ ม.หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๖๑๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๙๖๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ ๙๖๕,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

261 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๕  
(ซอยบ้านสุ
รสอนและ
นายถวัลย)์ 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๔๐ ม.ยาว ๓๑๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๗๔.๔๐    ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

262 ก่อสร้าง 
คสล.หมู่ ๖  
(ซอยคอกวัว
บ้านนาสาม ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  ๑๒๕ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ๗๗,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

263 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖
(ซอยสำนัก
สงฆ์ป่าช้า) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๑๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๓๓๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.

๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ๑๙๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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กำหนด) 
264 ก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ ๖ 
(ซอยนาง
ลอม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๘๗ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๒๑๗.๕๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ๑๓๔,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

265 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ 
(ซอยประชา
ร่วมใจ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๒๕๕ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๒๘๙.๕๐    ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

266 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ 
(ซอยนาย
ประสาน  
กอบสุข) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๒๐ ม. ยาว ๔๓  ม. 
หนา ๐.๑๕ หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า  ๑๐๘.๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

267 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ 
(ซอยต้นโพธิ์) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๘๓ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑,๑๔๙ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๖๘๘,๐๐๐ ๖๘๘,๐๐๐ ๖๘๘,๐๐๐ ๖๘๘,๐๐๐ ๖๘๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

268 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๖ (ซอยข้าง
อนามัยถึง
ปอยตะแบง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๑,๕๔๙ ม.หรือพ้ืนที่ จราจรไม่น้อย
กว่า ๗,๗๔๕ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๔,๖๓๓,๐๐๐ ๔,๖๓๓,๐๐๐ ๔,๖๓๓,๐๐๐ ๔,๖๓๓,๐๐๐ ๔,๖๓๓,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

269 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๖(ซอยบ่อ
สนวน) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ 
ม.ยาว ๓๓๐  ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง 
๖ ยาว ๒๗๘ ม.รวมพ้ืนที่ จราจรไม่
น้อยกว่า ๓,๓๑๘    ตร.ม.พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 

๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ๔๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

270 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙
ซอยสะเดา ๒  

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๗๑  ม. หนา ๐.๑๕ ม.  หรือพ้ืนที่ 

๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ๑๕๗,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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คสล.ไม่น้อยกว่า  ๒๑๓  ตร.ม.   ช่วง
ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.  ยาว ๑๖ 
ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่
อน้อยกว่า ๔๘ ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

271 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
(ซอยตระงอล 
๑) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๑๘ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๔๗๒ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

272 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๙(ซอยตา
ฉันท์ - ยาย
แอม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๕๘๐ ม.หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๓๒๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ๑,๓๙๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

273 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๙(ซอยบ้าน
ตาปลื้ม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 

เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว 
๒๐๐ ม.หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

274 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
(เยื้องซอยบุญ
ร่วม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๔๙๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒,๔๕๐ ตร.ม.(วางท่อขนาด๐ .
๖๐ จำนวน ๑๔ ท่อน)พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑,๓๘๓,๐๐๐ ๑,๓๘๓,๐๐๐ ๑,๓๘๓,๐๐๐ ๑,๓๘๓,๐๐๐ ๑,๓๘๓,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

275 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
(ซอยตระงอล 
๒) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๗๘ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๗๑๒ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ๔๑๑,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

276 ก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ 
๑๐ (ซอยริม
สระ ด้าน
ตะวันออก) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๔ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๒  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 
 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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277 ก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ ๑๐ 
(ซอยบุฤาษี – 
สวายทาบ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๑๕ ม.หนา 
๐.๑๕ หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๖๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ๒๖๖,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

278 เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ ๑๐ 
(ซอยยาย
สมคิด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๒๙๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม.หรือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.
ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.
ยาว ๒๙๐ ม.หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๗๒.๕๐ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ๕๒,๐๐๐ ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

279 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๐ (ซอยตา
ไทย – โคก
กลาง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๖๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๐๗๙,๐๐๐ ๑,๐๗๙,๐๐๐ ๑,๐๗๙,๐๐๐ ๑,๐๗๙,๐๐๐ ๑,๐๗๙,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

280 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๐ (ซอยโรง
นม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๒๓๐ ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๙๒๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๕๕๓,๐๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ ๕๕๓,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

281 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางบน
พ้ืนคอนกรีต
หมู่ ๑๐  
(ซอยสวาย
ทาบ ๑ –
สวายทาบ ๒) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ ม.หรือ
พ้ืนที่ จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๕๓๑,๐๐๐ ๕๓๑,๐๐๐ ๕๓๑,๐๐๐ ๕๓๑,๐๐๐ ๕๓๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

282 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๐ (ซอยบุ
ฤาษ๊ – โคก
สะอาด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐.๐๐ ม.ยาว 
๑,๕๒๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๖,๐๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 
 

๓,๖๓๘,๐๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐ ๓,๖๓๘,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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283 ก่อสร้างถนน 

ลาดยาง หมู่ 
๑๐ (ซอย
สวายทาบ –
ทมอกะเพอ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๗๗๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๐๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ๑,๘๔๔,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

284 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑  
(ซอยบ้านตา
ทอง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๗ ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๓๘๘ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ๒๒๔,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

285 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑  
(ซอยนายเก่ง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๗๙ม.  หรือ
พ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๓๑๖  ตร.ม.
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๘๓,๐๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ ๑๘๓,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

286 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑  
(ซอยบ้าน
นายกลับ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ๒๓๐,๐๐๐ ถนนคสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

287 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๑ (ซอยโรง
ปลาทู –
หนองใหญ่) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว
๑๕๐ ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๖๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ๓๖๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

288 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๑(ซอยบ้าน
นายประกอบ- 
บ้านตางาม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๔๐๐ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๑,๖๐๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ ๙๕๙,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

289 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ที่ 
๑๑ (ซอยโรง
บล็อก –
หนองใหญ่) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๙๕๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๓๒๕ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๙๙๑,๐๐๐ ๑,๙๙๑,๐๐๐ ๑,๙๙๑,๐๐๐ ๑,๙๙๑,๐๐๐ ๑,๙๙๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

290 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๒ (ซอยวัด
ป่าปะปูล-วัด
ป่าพนมกรอล) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว 
๑,๐๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม. 
ยาว ๗๕๐ ม. พร้อมปรบัเกลี่ยตกแตง่ให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๔,๕๖๑,๐๐๐ ๔,๕๖๑,๐๐๐ ๔,๕๖๑,๐๐๐ ๔,๕๖๑,๐๐๐ ๔,๕๖๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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291 ปรับปรุงซ่อม 

แซมถนนลาด 
ยางรอบหมู่ 
บ้าน  หมู่ ๑๒ 
(ซอยหน้า
โรงเรียนนา
เสือก) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๕๔๕ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๑๘๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๓๐๖,๐๐๐ ๑,๓๐๖,๐๐๐ ๑,๓๐๖,๐๐๐ ๑,๓๐๖,๐๐๐ ๑,๓๐๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

292 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๒ (ซอยวัด
ป่าปะปูล –
หนองตระ
แสง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว 
๑,๑๐๐ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า๓,๘๕๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๒,๓๐๔,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ๒,๓๐๔,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

293 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๒ (ซอยร่วม
ฤดี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๑๙๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๗๖๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๔๗๑,๐๐๐ ๔๗๑,๐๐๐ ๔๗๑,๐๐๐ ๔๗๑,๐๐๐ ๔๗๑,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

294 ก่อสร้างถนน  
คสล.  หมู่  
๑๒(โค้งป้ัม
เก่า) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  ๖.๐๐  ม.  ยาว  
๑๐๐.๐๐ ม.  หนา  ๐.๑๕  ม.  หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๖๐๐.๐๐  
ตร.ม. (ตามแบบ อบต.) 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

295 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๓ 
(ซอยราษฎร์
พัฒนา) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๒๐๐ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๘๐๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ๔๖๒,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

296 ก่อสร้างถนน 
ลาดยางบน
พ้ืนคอนกรีต
หมู่ ๑๓ (ซอย
ร่วมใจ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๒๘๔ ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔ ม.
ยาว ๑๗๓ ม. รวมพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๒,๑๑๒ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑,๔๕๘,๐๐๐ ๑,๔๕๘,๐๐๐ ๑,๔๕๘,๐๐๐ ๑,๔๕๘,๐๐๐ ๑,๔๕๘,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

297 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๔ 
(ซอยคงทวี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๒.๖๐ ม. ยาว ๔๘  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๒๔.๘๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ๗๖,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 



123 
  
298 ก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ ๑๔ 
(ซอยบ้าน
นายมงคล –
หนองตังกอ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔๕ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๕๘๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ๓๓๕,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

299 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๔ (ซอยโนง
โคด –บ้าน
ตรม) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธี  Pavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว 
๙๕๐  ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๓,๘๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๒,๒๗๕,๐๐๐ ๒,๒๗๕,๐๐๐ ๒,๒๗๕,๐๐๐ ๒,๒๗๕,๐๐๐ ๒,๒๗๕,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

300 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕ 
(ซอยเมือง 
ไทย บ้านนาง
ออง) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑๕๐  ตร.ม .พร้อมปรับเกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

301 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕ 
(ซอยรอบคุ้ม
โคกกรวด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐ม. หนา 
๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑,๘๐๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๐๓๙,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐ ๑,๐๓๙,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

302 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๕ (ซอย
กะน๊อบ –
สวาย) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธี  Pavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๒,๕๐๐  ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๑๒,๕๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๗,๔๗๖,๐๐๐ ๗,๔๗๖,๐๐๐ ๗,๔๗๖,๐๐๐ ๗,๔๗๖,๐๐๐ ๗,๔๗๖,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

303 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๕ (กระทม 
–โคกกรวด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธี  Pavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว 
๕,๐๐๐  ม. หรือพ้ืนที่  จราจรไม่น้อย
กว่า ๒๕,๐๐๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ๑๔,๙๕๐,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

304 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๕ (ซอย
ทางเข้าศิลา
ทรัพย์ –บ่อ
ตาเกิด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธี  Pavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว 
๑,๐๖๘ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า ๕,๓๔๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๓,๑๙๕,๐๐๐ ๓,๑๙๕,๐๐๐ ๓,๑๙๕,๐๐๐ ๓,๑๙๕,๐๐๐ ๓,๑๙๕,๐๐๐ ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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305 ก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ ๑๕ 
(ซอยทางเข้า
ศิลาทรัพย์ –
บ่อตาเกิด) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

 ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม.ยาว ๑,๐๖๘  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อย
กว่า ๕,๓๔๐  ตร.ม.(วางท่อ ขนาด 
๐.๖๐ จำนวน ๔๒ ท่อน) 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๓,๐๑๔,๐๐๐ ๓,๐๑๔,๐๐๐ ๓,๐๑๔,๐๐๐ ๓,๐๑๔,๐๐๐ ๓,๐๑๔,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

306 ก่อสร้าง ถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
(ซอยเศรษฐี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๘๘  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๘๖๔  ตร.ม.(วางท่อขนาด ๐.๕๐ 
จำนวน ๕  ท่ อน)พร้อมปรับเกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๕๑๗,๐๐๐ ๕๑๗,๐๐๐ ๕๑๗,๐๐๐ ๕๑๗,๐๐๐ ๕๑๗,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

307 ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๑๖ 
(ซอยลับแล) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๓๕๐ ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อย
กว่า ๑,๐๕๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๖๒๘,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ ๖๒๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

308 ก่อสร้าง ถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ 
(ซอยร่วมใจ 
๒) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

 ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๘๔  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒๙๔ ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ ๑๗๓,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

309 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ 
(ซอยร่มเย็น 
๒ ) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๓๐๐  ตร.ม.(วางท่อขนาด ๐.๔๐ 
จำนวน ๕  ท่ อน)พร้อมปรับเกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

310 เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ ๑๖ 
(ซอยป้าเล็ก) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม. ลึก
เฉลี่ย ๐.๔๐ ม.หรือปริมาตรดินถมไม่
น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม.งานหินคลุก
ขนาดกว้าง ๒.๕๐ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา
โดยเฉลี่ย ๐.๑๐ มง หรือปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า ๒๕ ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ 
อบต.กำหนด) 
 

๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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311 ก่อสร้างถนน 

คสล.หมู่ ๑๖ 
(ซอยสะแง๒) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๖๔  ม. 
หนา ๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่า ๒๕๖  ตร.ม.(วางท่อขนาด ๐.๕๐ 
จำนวน ๖  ท่ อน)พร้อมปรับเกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ๑๔๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

312 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
(ซอยชุมชน
พัฒนา)  

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.ยาว ๑๓๓ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่คสล.ไม่น้อยกว่า 
๔๖๕.๕๐ ตร.ม . พร้อมปรับ เกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ๒๗๓,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

313 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ 
(ซอยคนขยัน) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๔ ม.
หนา ๐.๑๕ ม. หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อย
กว่ า ๖๕๖ ตร .ม .พร้อมปรับ เกลี่ ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๓๗๙,๐๐๐ ๓๗๙,๐๐๐ ๓๗๙,๐๐๐ ๓๗๙,๐๐๐ ๓๗๙,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

314 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ 
(ซอยกะน๊อบ
พัฒนา) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๗๓ ม. หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๒๑๙  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ๑๓๑,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

315 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๖(ซอยจบก
พัฒนา) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๓๕๐ ม.หรือ
พ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐  ตร.ม. 
พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อย
(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ๘๔๐,๐๐๐ ลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

316 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๖ (ซอยโคก
สะอาด –บุ
ฤาษี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธี  Pavement – In – Palce – 
Recycling ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๕๕๐ ม. หรือพ้ืนที่ จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๒๐๐ ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๓๑๘,๐๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐ ๑,๓๑๘,๐๐๐ ลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

317 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๖ (ซอย
ร่มเย็น ๓) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๕๐๐ ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อยกว่า 
๒,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑,๑๙๘,๐๐๐ ๑,๑๙๘,๐๐๐ ลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

318 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๑๖ (ถนน

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โดยวิธ ีPavement – In – Palce – 
Recyclingขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๙๐๐ม. หรือพ้ืนที่ จราจรไม่น้อยกว่า 

๒,๑๕๕,๐๐๐ ๒,๑๕๕,๐๐๐ ๒,๑๕๕,๐๐๐ ๒,๑๕๕,๐๐๐ ๒,๑๕๕,๐๐๐ ลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ร่วมใจ) ๓,๖๐๐  ตร.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง
ให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

การสัญจร 

319 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
(ซอยดอนเบง
บุรี) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๔๕๐ ม.หนา 
๐.๑๕ ม.หรือพ้ืนที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 
๑,๓๕๐  ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ย
ตกแต่งให้เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.
กำหนด) 

๘๐๘,๐๐๐ ๘๐๘,๐๐๐ ๘๐๘,๐๐๐ ๘๐๘,๐๐๐ ๘๐๘,๐๐๐ ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

320 เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ ๑๖ 
(ซอยโคกสะ
แง –เลียบ
คลองหลังปศุ
สัตว์) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

งานดินถมขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว 
๗๐๐  ม . ลึ ก เฉลี่ ย  ๐ .๕๐  ม .ห รือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ 
ลบ.ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๒.๕๐ 
ม.ยาว ๗๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ 
ม.หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 
๑๗๕ ลบ.ม.พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๑๓๙,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ๑๓๙,๐๐๐ ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 
 

321 เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ ๑๖  
(ซอยโคกสะ
แงทอง -
หนองขี้เหล้า) 

เพ่ือคมนาคมที่
สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

งานดินถมขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว 
๒๐๐  ม . ลึ ก เฉลี่ ย  ๐ .๔๐  ม .ห รือ
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.
ม.งานหินคลุกขนาดกว้าง ๓.๕๐ ม.
ยาว ๒๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม.
หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๐ 
ลบ .ม .พร้อมปรับ เกลี่ ยต กแต่ งให้
เรียบร้อย(ตามแบบ อบต.กำหนด) 

๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ๔๙,๐๐๐ ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

322 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  
(ซอยวัดสยา
เย็น) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่  1 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 600.00 ตร. ม. 
ช่วงที่  2 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00  ตร.ม.
ช่วงที่  3 ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
50.0 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 250.00 ตร.ม. 
(ตามแบบที่ อบต. กำหนด)    

714,000.00 714,000.00 714,000.00 714,000.00 714,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

323 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  
(ซอยเนี๊ยะ
ตา) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่  1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
289.00  ม . หนา 01.5 ม. หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,011.50
ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 3.50 ม. 

697,000.00 697,000.00 697,000.00 697,000.00 697,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พ้ืนที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 175.00 
ตร.ม. (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

324 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4 
(ซอยละหุ่ง4) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 73.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 182.50 ตร.ม. (ตามแบที 
อบต. กำหนด) 

112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 112,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

325 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4  
(ซอยสามัคค)ี 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสญัจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 250.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. (ตามแบที่  
อบต. กำหนด) 

449,000.00 449,000.00 449,000.00 449,000.00 449,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

326 ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 4 
(ซอยตายอง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 250.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

578,000.00 578,000.00 578,000.00 578,000.00 578,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

327 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 4(สวาย 
2 -โคกโตนด) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
946.00 ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 3 ,784..00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที อบต. กำหนด) 

2,265,000.00 2,265,000.00 2,265,000.00 2,265,000.00 2,265,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

328 ก่อสร้างลาด
ยาง หมู่ 4  
(ศาลากลาง
หมู่บ้านเก่า - 
ตะวันออก
หมู่บ้าน) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
600.00 ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 2 ,400.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

1,437,000.00 1,437,000.00 1,437,000.00 1,437,000.00 1,437,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

329 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 7 (ซอย
สงบสุข) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 950.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 3800.00 ตร.ม. (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

330 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 7 (ซอย
มิตรภาพ) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 125.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 77,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

331 ก่องสร้าง
ถนน คสล.

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 150.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต

347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 347,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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หมู่ 7(ซอยไป
ห้วยตะวันตก) 

เร็วในการสัญจร ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด) 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

332 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 7(ซอย
สมหวัง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 37.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 74.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

333 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 7(ซอย
เป็นสุข) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.30 ม. ยาว 92.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 211.60 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 132,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

334 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8(ซอย
ประชาร่วมใจ 
4) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 285.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 855.00 ตร.ม.  (วางท่อ
ขนาด 0.40 จำนวน 6ท่อน) (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

512,000.00 512,000.00 512,000.00 512,000.00 512,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

335 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8(ซอย
อ้อมน้อย) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ช่วงที่  1 ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
27.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 94.50 ตร.ม. 
ช่วงที่  2 ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 
79.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 237.00 ตร.ม. 
ช่วงที่  3 ขนากกว้าง 4.00 ม. ยาว 
166.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 664.00 ตร.ม. 
(วางท่อ 0.40 จำนวน 6 ท่อน) (ตาม
แบที่ อบต. กำหนด)  

583,000.00 583,000.00 583,000.00 583,000.00 583,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

336 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8(ซอย
บูรพา4) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 45.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 112.50 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 69,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

337 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8(ซอย
พัฒนาสามัคคี) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวดเ 
ร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 3.00 ม. ยาว 71.00  ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 213.00  ตร.ม.  (วางท่อ
ขนาด 0.40 จำนวน 5 ท่อน) (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 128,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

338 ก่องสร้าง
ถนน คสล.

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวดเ 

ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 13.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่

20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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หมู่ 8(ซอย
ร่วมใจพัฒนา 
3 ) 

ร็วในการสัญจร น้อยกว่า 32.50  ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

339 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8(ซอย
ประชาร่วมใจ
ไปบ้านหมอ
สุทธิกานต์ ) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 42.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 168.00  ตร.ม. (วางท่อ
ขนาด 0.40 จำนวน 5 ท่อน) (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 97,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

340 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8 
(ซอยประชา
ร่วมใจ 2 ) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาว 37.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 92.50 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 57,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

341 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8 
(ซอยด็อกเต
อร์สุพจน์) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 61.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 183.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 110,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

342 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 8 
(ซอยเข้าบ้าน
นางลงกา) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 22.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 55.00  ตร.ม.  (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 34,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

343 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 8 (บ้าน
กระทม – 
โคกจอก) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
318.00 ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 1,272.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

763,000.00 763,000.00 763,000.00 763,000.00 763,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

344 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 8 (โคก
จรอก – 
หนองอำปึล) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
1 ,250.00 ม.  หรือพ้ืนที่ จราจรไม่
น้อยกว่า 6,250.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1ป้าย  (ตามแบบที่  อบต. 
กำหนด) 

3,782,000.00 3,782,000.00 3,782,000.00 3,782,000.00 3,782,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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345 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 
หมู่ 8 (ซอย
ชายทุ่ง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
500.00ม.  หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 2,000.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

1,198,000.00 1,198,000.00 1,198,000.00 1,198,000.00 1,198,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

346 ก่อสร้างลาด
ยาง หมู่ 17  
(โสน – สวาย
กอง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 
1 ,000.00 ม.  หรือพ้ืนที่ จราจรไม่
น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. พร้อม
ติดตั้ งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
จำนวน 1 ป้าย  (ตามแบบที อบต. 
กำหนด) 

2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 2,992,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

347 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 17 
(ซอยคุมโสน 
ซอยสุข
สวัสดิ์) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.50 ม. ยาว 32.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 112.00ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 66,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

348 ก่อสร้างลาด
ยาง หมู่ 17  
(กลางหมู่บ้าน 
– แยกปอย
ตะแบง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ช่ ว งที่  1  ขน าดก ว้ า ง 
5.00 ม. ยาว 250.00ม. ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 253.00 
ม . ห รื อ พ้ื น ที่ จ ร า จร ไม่ น้ อย ก ว่ า 
2,515.00ตร.ม . พร้อมติ ดตั้ ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1
ป้าย  (ตามแบบทที่ อบต. กำหนด) 

1,506,000.00 1,506,000.00 1,506,000.00 1,506,000.00 1,506,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

349 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 17 
(ซอยทรัพ
เพ่ิมพูน คุ้ม
โคกกาบเจน) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 271.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 813.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด) 

487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 487,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

350 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 17 
(ซอยณัฐวุฒิ) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  2.50 ม. ยาว 64.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

99,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 99,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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351 ก่องสร้าง

ถนน คสล.
หมู่ 18 
(รอบหนอง
ตระแสง) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  2.70 ม. ยาว 170.00
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 495.00 ตร.ม. (ตามแบบ
ที่ อบต. กำหนด) 

279,000.00 279,000.00 279,000.00 279,000.00 279,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

352 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18 
(ชอยร่วมใจ
บ้าน นาย
ประสาน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 10.50 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 42.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

353 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18 
(ชอยนางรุ่ง 
พวงสด) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 44.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  132.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 79,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

354 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18 
(ชอยบ้านนาง
ประหัส ศาลา
งาม) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.50 ม. ยาว 50.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า 175.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 103,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

355 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18 
(ชอย นางลีน  
พูนกล้า) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 60.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  180.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

356 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18 
(ชอยตารอม) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 65.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  195.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 117,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

357 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 18  
(ซอยข้างบ้าน
นางอุไร) 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  3.00 ม. ยาว 95.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีตไม่
น้อยกว่า  285.00 ตร.ม. (ตามแบบที่ 
อบต. กำหนด) 

171,000.00 171,000.00 171,000.00 171,000.00 171,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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358 ก่อสร้าง

ถนนลาดยาง 
หมู่ 18 (โคก
โชค – ระสี
สันต์) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ช่ ว งที่  1  ขน าดก ว้ า ง 
5.00 ม. ยาว 156.00ม. ช่วงที่ 2 
ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 474.00 
ม.  ช่วงที่  3 กว้าง 4.00 ม . ยาว 
222.00 ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า  4038.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

2,417,000.00 2,417,000.00 2,417,000.00 2,417,000.00 2,417,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

359 ก่อสร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
19 (ซอย
น้องเมีย – 
สระนาสาม) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 
550.00 ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 1,925.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 1,153,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

360 ก่อสร้างถนน
ถนนลาดยาง  
หมู่ 19 (ซอย
ร่วมใจ - บ้าน
นายสุชาต)ิ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
550.00 ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 2,200.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

1,318,000.00 1,318,000.00 1,318,000.00 1,318,000.00 1,318,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

361 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 19 (ซอย
น้องเมีย – 
โคกสะอาด) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

โ ด ย วิ ธี  ( Pavement In-Palce 
Recycling) ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 
665.00 ม. หรือพ้ืนที่จราจรไม่น้อย
กว่า 2,660.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้ ง
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 
1ป้าย  (ตามแบบที่ อบต. กำหนด) 

1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 1,593,000.00 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

362 ก่องสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ 19(ชอย 
น้องเมีย1) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขนาดกว้าง  4.00 ม. ยาว 950.00 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่คอนกรีต
ไม่น้อยกว่า  3,800.00ตร.ม. (ตาม
แบบที่ อบต. กำหนด) 

2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 2,193,000.00 ถนน คสล. ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

363 โครงการ
ซ่อมแซมคัน
ลำห้วย  บ้าน
ตรม  ม.7 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

ซ่อมแซมคันลำห้วยตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

364 โครงการ
ซ่อมแซมท่อ

เพ่ือป้องกันไม่ให้
น้ำท่วมขัง 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำตามแบบ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
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ระบายน้ำ /
ร่องระบายน้ำ 

ได้รับ
ประโยชน์ 

365 โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบระบาย
น้ำ/ร่อง
ระบายน้ำ 
ภายในหมู่  
1-19 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

ระบบระบายน้ำ/ร่องระบายน้ำ ภายใน
หมู่ 1-19 (ตามแบบ อบต.) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

366 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 1  
(หน้าประปา
หมู่บ้าน) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนดิน/หินคลุก/ลูกรัง ที่มีสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานตลอดเวลา,ไม่
ชำรุดทรุดโทรม 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

367 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
ภายใน ม.1 - 
ม.19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนลาดยาง (ตามแบบ อบต.) 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

368 โครงการ
ขยายเขต
ถนน ภายใน 
ม. 1 - ม. 19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ขยายเขตถนน/เส้นทาง ตามแบบ
แปลน อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

369 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล.ภายใน 
หมู่ที่ 1-19  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนน คสล. ตามแบบ อบต. 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

370 โครงการ
ก่อสร้างราว
เหล็กก้ันถนน 
หมู่ 1-19    

เพ่ือความปลอด 
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

ราวเหล็กก้ันถนน ตามแบบ อบต. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

กองช่าง 

371 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดิน 
ภายในหมู่ 1-
19   
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ถนนดิน ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
อบต. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดิน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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372 โครงการ

เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก  ภายใน
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 
 
 

ถนนดินลงหินคลุก ภายในหมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

373 โครงการ
ปรับปรุงคัน
ห้วย ภายใน 
หมู่ที่ 1-19  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

คันห้วย/คันดิน ภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบ อบต.กำหนด 

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 คันห้วย/คัน
ดิน 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

374 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
ลุกรัง ภายใน
หมู่ 1-19    

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ถนนดินลงหินลูกรัง ภายในหมู่บ้าน  
ตามแบบ อบต.กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนดินลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

375 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คอนกรีต
เสริมเหล็ก 
ภายในหมู่ 1-
19  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
อบต. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนน คสล. ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสญัจร 

กองช่าง 

376 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยางภาย 
ใน หมู่ 1-19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ถนนลาดยาง ภายในหมู่บ้าน ตามแบบ 
อบต. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

377 โครงการ
ปรับปรุงคัน
ห้วยลงหิน
ลูกรัง ภายใน 
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

คันห้วย/คันดินลงหินลุกรัง ภายใน
หมู่บ้าน ตามแบบ อบต.กำหนด 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คันห้วย/คัน
ดิน ลงหิน
ลูกรัง 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสญัจร 

กองช่าง 

378 โครงการยกะ
ดับถนนดิน 
หมู่ที่ 1-19 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

ถนนดินยกระดับ ภายในหมู่บ้าน ตาม
แบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร 

กองช่าง 

379 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ยกระดับดินลง
หินคลุกหลงั 
รร.นาบัว หมู่ ๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนดินตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดิน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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380 โครงการก่อ 

สร้างถนน 
คสล. ซอย 
ดลแอมหมู่ ๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๓81 โครงการก่อ 
สร้างถนน 
คสล. ซอย 
ข้างอบต.หมู่
1 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

382 โครงการก่อ 
สร้างถนน 
คสล.  ข้าง
ร้านค้าอบต.
หมู่ ๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและรวด 
เร็วในการสัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

383 โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างลาน
ค อ น ก รี ต
เอนกประสงค์ 
หน้ าร้ าน ค้ า 
อบต. หมู่๑  

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

ลานคอนกรีตเอนกประสงค์ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนลาน
คอนกรีต
เอนกประสงค์ 

ประชาชน
ผู้รับบริการได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

384 โครงการ
ปรับปรุง
อาคาร 
อพปร. หมู่ ๑ 

เพ่ือให้ อาคาร 
สถานที่ ได้มาตร 
ฐานต่อการใช้งาน 

อาคารตามแบบ อบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

อาคารสถานที่ได้
มาตรฐานเหมาะสม
กับการใช้งาน 

กองช่าง 

385 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. เส้น
บ้านนางศิริ
ไปบ้านทนง
หมู่ ๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตรหรอืตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

386 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยรื่น
เริงหมู่ ๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐
เมตรหรือตามแบบอบต.กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

387 โครงการ
ก่อสร้างไหล่
ทางคสล.ซอย

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ขยายไหล่ทางตามแบบอบต.กำหนด ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ไหล่ทางคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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หลังโรงเรียน
เก่าหมู่ ๒ 

สัญจร การสัญจร 

388 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
ระสีสันต์-คุ้ม
โคกกระดาน
หมู่ ๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง ตามแบบอบต.
กำหนด 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
ซ่อมแซม 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

389 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย
รื่นรมย์หมู่๒ 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

390 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  
ซอยกลาง
หมู่บ้าน-คุ้ม
โคกกลางหมู่
๒ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

391 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า โคก
กลาง-บ้านตา
แย้มหมู่๒ 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

392 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย
ร่มเย็น หมู ่๒  
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

393 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. ซอย 
สวนยาง  
หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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394 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
โชคอำนวย 
หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

395 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสุข
สม หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

396 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
อุดมทรัพย์ 
หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐
เมตรหรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ๗๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

397 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ทิศ
ตะวันตกวดั 
หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

398 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เจริญลาภ 
หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

399 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ประปา หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

400 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยสุข
สวัสดิ์ หมู่ ๓ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

401 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยร่ม
รื่น หมู่ ๓  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 
 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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402 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. โคกซูง-
กาบเจ็น หมู่ 
๓ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

403 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. อำปึล-
โคกซูง หมู่ ๓ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

404 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ศาลา
ประชาคม 
หมู่ ๔(คุ้ม
อำปึล) 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยและใช้งาน
ได้ 

กองช่าง 

405 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ละหุ่ง-
สวาย๒ หมู่ ๔  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

406 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอย
ละหุ่ง๑  หมู่ 
๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

407 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอย
ละหุ่ง ๔  หมู่ 
๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

408 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เวียลโกลงหมู่ 
๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.หรอืตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

409 โครงการ
ก่อสร้าง

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ

ถนนคสล.หรือตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 

-๖- 
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ถนนคสล. 
ซอยพัฒนา
สามัคคี ๓ 
หมู่ ๕ 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

410 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซ.ตา
รอด หมู่ ๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

411 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. บ้าน
นางสุรสอน-
นายถวัลหมู่๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

412 โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง 
ถนนลาดยาง 
ซอยหนองติม
ประชาชื่น 
(ตะวันออก
หมู่บ้าน) หมู่ 
๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

413 โครงการ
ก่อสรา้ง ถนน 
คสล. ซอย นา
เสือกพัฒนา๓ 
หมู่ ๕  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

414 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซ.เสริม
พัฒนา ๘หมู ่
๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

415 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ทิศใต้
นาเสือก-วัด
ป่าพนมกรอล  
หมู่ ๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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416 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ประชาร่วมใจ
หมู่ ๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

417 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก สี่แยก
หมู่บ้าน-
สำนักสงฆ์หมู่ 
๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกตามแบบอบต.
กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

418 โครงการ
ก่อสร้าง ถน
นคสล. ซอย
อนามัยหมู่ ๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตรหรือตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๑9 โครงการ
ก่อสร้าง ถน
นคสล. สี่แยก
ข้างวัด-วัดป่า
ช้า หมู่ ๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ 
เมตรหรือตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔๒0 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
สมหวังหมู่ 7 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔1๓ 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านนาง
พร้อม (บ้าน
สำโรง)หมู่ ๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔1๔ โ ค ร ง ก า ร
ก่อสร้างถนน 
คสล. คุ้มบ้าน
จัดสรร หมู่ 7 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔1๕ 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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คสล. ซอย
มิตรภาพ  
หมู่ ๗ 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

๔1๖ 
 
 

โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. ซอย 
ประชาร่วมใจ 
หมู ่๘ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔1๗ 
 

โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. โคกปัน
รัว-หมู่๑๖ 
หมู๘่ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

๔1๘ 
 

 

โครงการ
ปรับปรุง
ซ่อมแซมคัน
ลำห้วย
สาธารณะ
และวางท่อ
ระบายน้ำหมู่ 
๘ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวก 

ปรับปรุงคันลำห้วยตามแบบ อบต. ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ 
ประโยชน์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

๔1๙ 
 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
ซอย โคก
มะระ หมู่ ๘ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๐ 
 

โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
ซอยอ้อมใหญ่ 
หมู่ ๘ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุมเป็น
บ่อ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
ที่ได้รับการ
ซ่อมแซม 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๑ โครงการ
ขยายเขต
ประปาหมู่ ๙   

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อ ฯลฯ (ตามแบบ อบต.) 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

42๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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คสล. ซอยตา
ปลื้ม หมู่ ๙ 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

42๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยตา
ฉันท์-ยาย
แอม หมู่ ๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตรหรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ตระ
งอล ๒ หมู่ ๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสลกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตรหรือ.ตามแบบอบต.กำหนด 

๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ทมอกะ
เพอ  หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. โคก
กลาง-โคก
สะอาด   
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. สวาย
ทาบ-ทมอกะ
เพอ หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๘ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
ตาไทย – โคก
กลางหมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบ อบตกำหนด ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

42๙ โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
สวายทาบ –
ทมอกะเพ
อหมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบ อบตกำหนด ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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43๐ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. บุฤาษี-
ทมอกะเพอ  
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43๑ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
อังกรวง  
 หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43๒ 
 
 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ริมสระ
น้ำตะวันออก
ศาลา   
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43๓ 
 
 

 

โครงการ
ก่อสร้างบันได
ลงสระน้ำ
กลางหมู่บ้าน  
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือการความ
สะดวกในการใช้
สระน้ำสาธารณะ 

บันได ตามแบบอบต.กำหนด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ จำนวนบันได ประชาชนผู้ใช้สระ
น้ำสาธารณะได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

43๔ โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า ทิศ
เหนือหนอง
น้ำหมู่๑๐ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

43๕ โครงการ
ปรับปรุงคัน
ลำห้วยลงหิน
คลุกตะวัน 
ออกหมู่บ้าน 
หมู ่๑๑ 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๓ เมตร ยาว  
๑,๐๐๐ เมตรหรือ ตามแบบอบต.
กำหนด 

๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ๓๕๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

43๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ต้นโพธิ์   
หมู่ ๑๑ 

สัญจร การสัญจร 

43๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านตาทอง 
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยต้น
โพธิ์ทิศ
ตะวันตก 
 หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

43๙ โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. ซอย
หนองใหญ่
(บ้านนายเก่ง) 
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
หนองใหญ่๒
(บ้านนายก
ลับ)  หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๑ โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง 
ถนนลาดยาง 
ซอยปลาทู 
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๒ โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง 
ถนนลาดยาง 
ซอยหนอง
ใหญ่-ต.ตระ
แสง หมู่ ๑๑ 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

-๑๐- 
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44๓ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
หนองใหญ่ ๓ 
หมู่ ๑๑ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
หรรษาหมู่ 
๑๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ 
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย 
ร่วมฤดี หมู่ 
๑๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ข้าง รร.
นาเสือก-วัด
ป่าพนมกรอล 
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๗ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หลังวัด
ไปบ้านนาบัว 
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

44๘ โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย
หรรษาหมู่๑๒ 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

44๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. โคก
ทม-รพ.สต.
ตำบลนาบัว  
หมู่ ๑๓ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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45๐ โครงการ

ขยายเขต
ไฟฟ้า ซอย
ไทรงามหมู่
๑๓ 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

45๑ โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ศาลา
ประชาคม 
หมู่ ๑๔ 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง
ปลอดภัยและใช้งาน
ได้ 

กองช่าง 

45๒ 
 

 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ยายเบน หมู่ 
๑๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45๓ โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก  
ซอย ตาเหียม 
หมู่๑๔ 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกตามแบบอบต.
กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

45๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. รอบ
หนองตังกอ  
หมู่ ๑๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45๕ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถ.สาย
ป่าช้า หมู่ ๑๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45๖ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
โนงโคลด หมู่ 
๑๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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46๗ โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หนอง
กระทม-นา
เสือก  หมู่ 
๑๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45๘ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่๑๕ 
- หมู่๑๐ หมู่ 
๑๕ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

45๙ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ถนน
กระนอบ
ร่มเย็น(หลังอู่
นกการยาง)
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

46๐ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
จบกพัฒนา  
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

46๑ โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. ซอย
ร่มเย็น๓  หมู่ 
๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

46๒ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หนองขี้
เหล้า-ซอย
น้องเมีย  หมู่ 
๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

46๓ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอยคน

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ขยัน(บ้านตา 
งวน) หมู่ ๑๖ 

สัญจร การสัญจร 

46๔ โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ร่วมใจพัฒนา  
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

465 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
โคกสะแง หมู่ 
๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ 
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

467 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
บ้านแม่หมอ
นิด หมู่ ๑๖ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐๐ 
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

468 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
ทรัพย์
เพ่ิมพูน-คุ้ม
กาบเจ็น  หมู่ 
๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

469 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.ถนน
ประชา
สามัคคี หมู่ 
๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

470 โครงการ
ขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.
ถนนประชา
สามัคคี หมู่ 
๑๗ 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดไหล่ทางถนนคสล.ตามแบบอบต.
กำหนด 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ของไหล่
ทางถนน  
คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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471 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
เลิศรังสรรค์  
หมู่ ๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๐
เมตร หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

472 โครงการซ่อม
สร้างผิวทาง 
ถนนลาดยาง 
ถ.สามัคคี
ธรรมกลาง
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

473 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
ถนนไทรงาม 
หมู่ ๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบอบต.กำหนด 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

474 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. คุ้มกาบ
เจ็น ซอยเลิศ
รังสรรค์ หมู่ 
๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

475 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. คุ้มกาบ
เจ็น-โคกซูง  
หมู่ ๑๗ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐
บาท หรือตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

476 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
หนองตระ
แสงใต้  หมู่ 
๑๘ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

477 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. รอบ

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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หนองตระ
แสงน้อย หมู่ 
๑๘ 

สัญจร การสัญจร 

478 
 

โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
น้องเมีย-โคก
สะอาด  
หมู่ 1๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

479 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. ซอย
น้องเมีย-
หนองนาสาม  
หมู่ ๑๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด 

๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

480 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หนอง
นาสาม-
หนองซูง  
หมู่ ๑๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

481 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
ซอย บ้าน
นายบุญมา
หมู่๑๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบอบต.กำหนด ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

482 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 3  
ซอยข้างศาลา
บ้านกระยูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

483 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล.หมู่ ๘  
บ้านกระทมไป
คุ้มโคกจรอก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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484 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕  
บ้านกระทม -  
คุ้มโคกกรวด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

485 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕  
ป่าระโยง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

486 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยโคกเบง
บุร ี

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

487 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยร่วมใจ
พัฒนา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

488 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 16  
ซอยร่วมใจ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

489 
 

โครงการ
ขยายเขต
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปา/วางท่อ ตาม
แบบ 
อบต.กำหนด 

- 590,000 590,000 590,000 590,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

490 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่ ๑ 
(ศาลาใหม่)
บ้านคุณเยาว
ภา 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครวัเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

-๑๔- 
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491 โครงการ

ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๑ ซอย
โดนแอม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว   6๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

492 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๑ 
ซอยหนอง
ตระแสง 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200.000 200.000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

493 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๑ 
ซอยโดนแอม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 600
เมตรหรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 599,000 599,000 599,000 599,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

494 โครงการ
ขยายถนน 
คสล.หมู่ ๑ 
ข้างศาลาเก่า 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง  1 เมตร ยาว 300
เมตรหรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

495 โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ ๑  

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ 

ลานอเนกประสงค์ตามแบบ อบต. - 200,000 200,000 200,000 200,000 ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

496 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๑ ซอยเจริญ
สุข 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 199,000 199,000 199,000 199,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

497 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๑ 
ตะวันตก
หนองตระ
แสง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,000 499,000 499,000 499,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

498 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ

เพ่ือใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลา
ประชาคม ห้องน้ำ ปูกระเบ้ือง ห้อง
เก็บของ ฯลฯ หรือ ตามแบบ อบต.

- 11๘,000 118,000 118,000 118,000 ศาลา
ประชาคม 

หมู่บ้านมีที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 
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เติมศาลา
ประชาคม 
หมู่ ๑ 

กำหนด 

499 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๑ ข้างศาลา
ประชาคม 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

500 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ ๑ ข้าง
ศาลา
ประชาคม 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

501 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๑ 
ซอยข้าง 
อบต. ม.1 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

502 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
และขยายผิว
จราจร
สะพาน  ม ๒ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคอสะพาน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
ถนนคอ
สะพาน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

503 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่๒ 
โคกกราว-
กระท่อมยาย
ลี 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและ504
ทรัพย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

504 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 2 โคก
กราว-สาม
แยกเขต
ตำบลตระ
แสง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 8๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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505 โครงการ

ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่ ๒ 
หน้าบ้านนาย
ธนวัฒน ์

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 
 

506 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 2 กลาง
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

507 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ ๒ 
ซอยโคกโชค 
5 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 4๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

508 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกหมู่  ๒
แยกตาแย้ม-
โคกทม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุก  กว้าง 6 เมตร  
ยาว2,000 หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

509 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่๒
บ้านนาง
จันทร์ศร-ี
บ้านนายจ่าย 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

510 โครงการ
ขยายสะพาน
หมู่ ๒ 

เพื่อการคมนาคมที่
สะดวกและรวดเร็ว
ในการสัญจร 

สะพาน.ตามแบบ  อบต.กำหนด - 299,000 299,000 299,000 299,000 ความกว้าง
ของสะพาน 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

กองช่าง 
 

511 โครงการ
ก่อสรา้ง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 2 แยกตา
แย้ม-โคกทม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,0
๐๐ เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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512 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 2 เวียวจ
ราบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร ยาว 2,0
๐๐ เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

513 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๒ 
ไปรสะตึง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

514 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 2ใกล้
ประปาโคก
กระดาน 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- ๑99,๐๐๐ 199,๐๐๐ 199,๐๐๐ 199,๐๐๐ ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

515 โครงการ
เสริมผิว
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 2 ระสี
สันต์-กระยูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

516 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๒ 
ตะวันตก
โรงเรียนเก่า 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

517 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ 2 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิม 
มากขึ้น 

กองช่าง 
 

518 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ 3 โคก
ชุง-กาบเจ็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 4 เมตร ยาว 8๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

519 โครงการ
ก่อสร้างถนน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
 



156 
  

คสล. หมู่ ๓ 
ซอยสุขสันต์ 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

520 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๓ หน้า
บ้าน อบต.
โรจน์-ซอย
สวนยาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 8๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

521 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ ๓
ซอยประปา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่ได้ 
รับการขยาย
เขต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 

522 โครงการ
ขยายถนน 
คสล.  หมู่ ๓ 
ซอยอยู่เจริญ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายถนนคสล.กว้าง 1 เมตร  ยาว
500 หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

523 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๓ ซอยอยู่
เจริญ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแ   อบต.กำหนด - 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

524 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนคสล. 
หมู่ ๓ ซอย
สุขสวัสดิ ์

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 500  
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

525 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ 17 
ซอยกาบเจ็น-
โคกชูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 800 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๒99,๐๐๐ 299,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

526 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินหมู่ ๓ 
ทิศใต้หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินกว้าง 5  เมตร ยาว 1,000  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดิน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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527 โครงการ

ขยายเขต
ประปา หมู่ 3 
ซอยประปา 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปา/วางท่อ ตาม
แบบ 
อบต.กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

528 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกหมู่ ๓  
ซอยประปา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุก กว้าง 5  เมตร 
ยาว2,000 เมตร หรือ ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

529 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่๓ 
หน้าบ้านนาย
โรจน์-ซอย
สวนยาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 800 
เมตร หรือ ตามแบบ    อบต.กำหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

530 โครงการ
ขยายเขต
ประปา หมู่ 3 
คุ้มอำปึล 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปา/วางท่อ ตาม
แบบ 
อบต.กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

531 โครงการซ่อม 
แซมถนน 
คสล.หมู่ 3 
คุ้มปะเปราะ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,000  เมตร หรือ  หรือ ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล.ที่
ซ่อมแซม 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

532 โครงการก่อ 
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๓ ซอยมีโชค 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,0
๐๐ เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,999,000 3,999,000 3,999,000 3,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

533 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
ลาดยาง หมู่ ๓ 
คุ้มอำปึลเข่ือม
คุ้มโคกชุง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 1,๐๐
0 เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

534 โครงการก่อ 
สร้างถนน 
ลาดยาง หมู่ 
๓ ทิศตะวัน 
ตกวัด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 2,0
๐๐ เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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535 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๓ 
ทิศตะวันตก
วัด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 2,000
เมตร หรือ ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 10๐๐,๐๐๐0 10๐๐,๐๐๐0 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

536 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
รอบหนองน้ำ
กระยูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 2,000
เมตร หรือ ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- ๑,999,๐๐๐ ๑,999,๐๐๐ ๑,999,๐๐๐ ๑,999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

537 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๓ ซอยมีโชค 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือน
ประชาชน 

รางระบายน้ำตามแบบ  อบต.กำหนด - 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพื้นที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การระบาย
น้ำสะดวกรวดเร็วข้ึน 

กองช่าง 

538 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๓ ซอยสงบ
สุข 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

539 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล.หมู่ ๓
ซอยเจริญ
ลาบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว  600  
เมตร หรือ ตามแบบ    อบต.กำหนด 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

540 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
ซอยสวนยาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 900  
เมตร หรือ ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

541 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๓ ซอย
สวนยาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

542 โครงการ
ก่อสร้าง ถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
ซอยประปา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 900  
เมตร ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ 1,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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543 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๓  ซอย
ประปา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง ๕ เมตร ยาว 9๐๐ 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

544 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
ซอยรื่นรมย์ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 600 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

545 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกหมู่  ๓ 
อำปึล-โคกชูง 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุก  กว้าง 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร หรือ ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

546 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๓ 
ซอยโชค
อำนวย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 600 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

547 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๔ บริเวณป่า
ช้า 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 6,00๐,๐๐๐ 6,00๐,๐๐๐ 6,00๐,๐๐๐ 6,00๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

548 โครงการ
ติดตัง้ป๊ัมน้ำ
พลังงาน
แสงอาทิตย ์

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก
และบริการอย่าง
ทั่วถึง 

ป๊ัมน้ำพลังงานแสงอาทิตย ์ - 199,000 199,000 199,000 199,000 ระบบประปา ประชาชนมีน้ำ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

549 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา หมู่ 
๔ ศาลาต้น
โพธิ์ 

เพ่ือใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลา
ประชาคม ห้องน้ำ ปูกระเบ้ือง ห้อง
เก็บของ ฯลฯ ตามแบบ   อบต.
กำหนด 

- 299,000 299,000 299,000 299,000 ศาลา
ประชาคม 

หมู่บ้านมีที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 
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550 โครงการ

ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม 
หมู่ ๔ 

เพ่ือใช้เป็นที่จัด
กิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม ศาลา
ประชาคม ห้องน้ำ ปูกระเบ้ือง ห้อง
เก็บของ ฯลฯ ตามแบบ   อบต.
กำหนด 

- 299,000 299,000 299,000 299,000 ศาลา
ประชาคม 

หมู่บ้านมีที่ใช้ในการ
ดำเนินกิจกรรม
ต่างๆร่วมกัน 

กองช่าง 

551 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๔ ละหุ่ง-
สวาย 2 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 6  เมตร ยาว 
2,000 เมตร หรือตามแบบ อบต
กำหนด 

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

552 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๔ 
ละหุ่ง-สวาย 
2 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 2,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๒,๐0๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ๒,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

553 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๔ ศาลา
หมูบ้่าน – ตา
ยอง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5  เมตร ยาว 
1,500 เมตร  ตามแบบ   อบต
กำหนด 

- 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

554 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. หมู่ ๔ 
ศาลาหมู่บ้าน 
– ตายอง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

555 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่4
ซอยละหุ่ง
5/1 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

556 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว  
9๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

 2๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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หมู่ ๔  
ตะวันตกวดั
พนมศิลาราม 

สัญจร การสัญจร 

557 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก หมู่ 
๔  ตายอง-สดุ
ซอย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 299,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

558 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๔ 
ซอยตายอง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

559 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๔ 
ซอยเนี้ยะตา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 9๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

560 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๔ คัน
หนองพนมฝั่ง
ตะวันตก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

561 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๔
คันหนอง
พนมฝั่ง
ตะวันตก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

562 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๔ 
ซอยละหุ่ง ๔ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 500 
เมตร หรือ ตามแบบ    อบต.กำหนด 

- 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

563 โครงการ
เสริมสร้างถนน
ดินลงหินคลุก
หมู่ ๔ 
ตะวันออกวัด
สะยาเย็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุก กว้าง 5  เมตร 
ยาว 600 เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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564 โครงการ

ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๔ ซับ
ฉลีก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

565 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล.หมู่ ๔  
ซอยวัดสะยา
เย็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 4๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

567 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ดนิลงหินคลุก 
หมู่ ๔ ลำห้วย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว 
8๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

568 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๔ 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 500,000 500,000 500,000 500,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิม 
มากขึ้น 

กองช่าง 

569 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๕  ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 699,000 699,000 699,000 699,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

570 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๕ 
ทิศใต้หมู่บ้าน
โคกตารอด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง  4  เมตร ยาว 500  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๕99,๐๐๐ ๕99,๐๐๐ ๕99,๐๐๐ ๕99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

571 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 
คสล.หมู่ ๕ 
ซอยเวียลโคลง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคสล.ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 299,000 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 
ที่ซ่อมแซม 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

572 โครงการ
ขยายเขต
ประปาหมู่ 
บ้าน หมู่ 5 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปา/วางท่อ ตาม
แบบ 
อบต.กำหนด 

- 999,000 999,000 999,000 999,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 
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573 โครงการ

ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๕  นาย
ประสาน-
หนองติม 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 199,000 199,000 199,000 199,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

574 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ ๕ บ้าน
นางทันสมัย-
บ้านนางพิกุล 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

575 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ ๕ บ้าน
ครูบุญล้ำ-ซุ้ม
ประตูทิศ
ตะวันตก 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 294,000 294,000 294,000 294,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

576 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ ๕ ซอย
พัฒนาสามัค 
คี3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 5  
เมตร ยาว 300 เมตร  หรือ ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 899,000 899,000 899,000 899,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

577 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ ๕ 
ซอยหนอง
ปริงร่วมใจ 2 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

578 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๕ 
ตะวันตก
หมู่บ้านไปวัด
ป่าพนมกรอล 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 7๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 50๐,๐๐๐ 500,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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579 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๕ 
ซอยนาย
กุมาร 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 17  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ 3๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

580 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ ๕ 
ซอยบ้านนาง
นาร ี

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

581 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๕   

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 999,000 999,000 999,000 999,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

582 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๖ ซอย
บ่อสงวน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ   อบต.กำหนด 

- 2,๐0๐,๐๐๐ 2,๐๐,๐๐๐ 2,๐๐,๐๐๐ 2,๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

583 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๖ ข้างรพ
สต.-ปอย
ตะแบง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง5  เมตร ยาว 
1,000  เมตร หรือตามแบบ   อบต
กำหนด 

- 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ 4,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

584 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๖ ซอย 2 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว 400 
เมตร ตามแบบ   อบตกำหนด 

- 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ 2,๐๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

585 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๖  ทำนบ
พระสกร็อม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 5  เมตร ยาว 
1,000  เมตร ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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586 โครงการ

ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๖
ซอยต้นโพธิ์ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

587 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล. หมู่ ๖ 
ซอยต้นโพธิ์-
ไทรทาบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

589 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ 
ซอยนางผกา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 200 
เมตร หรือ ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 299,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

590 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖ 
ซอยนาง
ประนอม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 299,000 ๒99,๐๐๐ 299,๐๐๐ 299,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

591 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๖ 
บ้านนางตึก–
บ้านนางขาว 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

592 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๖ สาม
แยกป่าช้า-
โคกกูย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔  เมตร ยาว  
8๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

593 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๖  สี่แยก
ข้างวัด-สำนัก
สงฆ์ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 4  เมตร ยาว 800 
เมตรหรือ ตามแบบ   อบตกำหนด 

- 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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594 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖  
สี่แยกข้างวัด-
สำนักสงฆ์ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 8๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

595 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 6 หนอง
ตังกอ-หนอง
นาสาม 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

596 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
๖  ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

597 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ ๖ รอบ
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- ๒,000,000 ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ๒,๐00,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

598 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖  
รอบหมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ตามแบบ  อบต.กำหนด - 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ 999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

599 โครงการ
ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ 6  ใกล้
ศาลา
ประชาคม 

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ใน
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

ลานอเนกประสงค์ตามแบบ อบต. - 200,000 200,000 200,000 200,000 ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ได้ทำ
กิจกรรมต่างร่วมกัน 

กองช่าง 

600 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๖  
ซอยสามแยก
คอกวัว 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ๑,000,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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601 โครงการ

จัดทำระบบ
กรองน้ำประ 
ปาหมู่บ้าน 
หมู่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับน้ำสะอาดใน
การบริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - ๑99,๐๐๐ ๑99,๐๐๐ ๑99,๐๐๐ ๑99,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้บริโภค 

กองช่าง 

602 โครงการ
ขยายไหล่ทาง
ถนน คสล. 
หมู่ ๗  ซอย
มิตรภาพ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขนาดไหล่ทางถนนคสล.ตามแบบ  
อบต.กำหนด 

- 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ 1๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ของไหล่
ทางถนน  
คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

603 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๗  
ซอยข้างวัด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 320 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ 4๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

604 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๗  
ซอยนายสบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 100
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 
 

- 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ 99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

605 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๗ 
ซอยนาย
เมือย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 7๐๐
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 
 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

606 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๗ 
บ้านตรม-กระ
ทม 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

607 โครงการ
ปรับปรุง/ต่อ
เติมศาลา
ศูนย์การ
เรียนรู้ หมู่ ๘  

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาศูนย์การเรียนรู ้ - 299,000 299,000 299,000 299,000 จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

608 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนน Asphaltic Concrete ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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หมู่ ๘ หน้า
บ้านนาย
สุภาพ-บ้าน
นายเชือย 

สัญจร การสัญจร 

609 โครงการ
ยกระดับถนน
ดินลงหินคลุก 
หมู่ ๘ นาลุง
วัย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินยกระดับกว้าง 6  เมตร ยาว 
1,000 ตามแบบ   อบต.กำหนด 

- 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

610 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๘ 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 90,000 90,000 90,000 90,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิม 
มากขึ้น 

กองช่าง 

611 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๘ 
ซอยประชา
ร่วมใจ 4 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 5๐๐ 
เมตรหรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

612 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๘ 
บ้านนางเวือย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕  เมตร ยาว 5๐ 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ 90,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

613 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๘ 
ซอยพัฒนา
สามัคค ี

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4  เมตร ยาว 500 
เมตร ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

614 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๘  
บ้านหมอ
ทุเรียน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 3๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

615 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๘ 
ซอยอ้อมน้อย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 3๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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616 โครงการ

ขยายเขต
ไฟฟ้า หมู่ ๘ 
ซอยด็อก
เตอร ์
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

617 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๘  ตรม-
กระทม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

618 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๘  อ้อม
ใหญ่ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑00,๐๐๐ ๑00,๐๐๐ ๑00,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

619 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๘ 
ฟาร์มดวงใจ-
โคกสะอาด 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

620 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๘ 
ซอยชายทุ่ง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

621 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๘  ฟาร์ม
วัว-โคก
สะอาด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง5  เมตร ยาว 600 
เมตร ตามแบบ อบตกำหนด 

- 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

622 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๘  กระ
ทม-โคกจรอก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง5 เมตร ยาว 600
เมตร หรือตามแบบ อบตกำหนด 

- 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ 1,999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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623 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๘ 
ซอยบูรพา 3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร หรือตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

624 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกหมู่ ๘ 
ซอยลับแล-
หมู่ 16 บ้าน
บุฤาษี 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 6  เมตร ยาว
1,900 เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 899,๐๐๐ 899,๐๐๐ 100,000 899,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

625 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๘ 
ข้างบ้านนาย
เลิศ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 299,๐๐๐ ๒99,๐๐๐ 990,000 ๒99,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

626 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๘ 
ทางเข้า
นานายเมือย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3.5 เมตร ยาว ๑๐๐
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 399,000 399,000 990,000 399,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

627 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปาพร้อม
วางท่อส่งน้ำ 
(ซัมเมิดลงบ่อ
บาดาล)หมู่ ๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - ๒๐0,๐๐๐ ๒๐0,๐๐๐ 299,000 ๒0๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

628 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๙ 
ซอยศรีไผท
สมันต์  1 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 1,000,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

629 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ ๙ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,๐๐๐ 499,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ซอยศรีไผท
สมันต์ 1 

สัญจร การสัญจร 

630 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
ซอยตระงอล 
3  -ซอลตระ
งอล 1 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 399,000 399,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 399,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

631 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนน  คสล. 
หมู่ ๙  หน้า
บ้านยายสอน 
ซอยตระงอล 
3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคสล.ที่เป็นหลุม ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ 399,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

632 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ ๙ หน้า
บ้านนายทวี
ชัย-ถ.2/4 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 6  
เมตร ยาว 200 เมตร หรือ ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 899,000 899,000 2,990,000 899,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

633 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง  
หมู่ ๙  ซอย
ตาฉันท-์ยาย
แอม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 6  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือ ตามแบบ อบต
กำหนด 

- 1,500,000 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,000,000 1,5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

634 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
ซอยตาฉันท์-
ยายแอม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

635 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๙  ตระ
งอล-ตรม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 3,999,๐๐๐ 3,999,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 3,999,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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636 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙ 
ซอยยายแผน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๔99,๐๐๐ ๔99,๐๐๐ 89๐,๐๐๐ 499,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

637 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ ๙ ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concreteกว้าง 6  
เมตร  ยาว 1,500 เมตร หรือ ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 300,000 1,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

638 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๙ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 999,000 999,๐๐๐ 199,000 999,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

639 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๙  
คุ้มโคกสวาย  
ซอยยาย
จันทร ์

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 25
๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 399,๐๐๐ 399,๐๐๐ 200,000 399,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

640 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๙ 
บ้านยาย
รำเพย 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 299,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

641 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุก หมู่ ๙  
ซอยยาย
แปลก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง  เมตร ยาว  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 899,000 899,000 100,000 899,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

642 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 500,000 500,000 299,000 500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้บริโภค 

กองช่าง 
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หมู่บ้าน หมู่ 
๑๐  คุ้มสวาย
ทาบ 

643 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 200,000 200,000 1,000,000 200,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

644 โครงการ
ยกระดับถนน  
คสล. หมู่ ๑๐
ซอยนายกวน  
คุ้มอังกรวง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ยกระดับกว้าง 4  เมตร ยาว 
150 เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- 299,000 299,000 2,999,000 299,000 ถนนคสล.
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

645 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๐  โคก
กลาง-โคกปัน
รัว 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว 520  
เมตร  หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 999,000 999,000 1,000,000 999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

646 โครงการ
ยกระดับถนน  
คสล. หมู่ ๑๐ 
เส้นบุฤาษี 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.ยกระดับ  5 เมตร ยาว 
520 เมตร หรือ ตามแบบ   อบต.
กำหนด 

- 899,000 899,000 200,000 899,000 ถนนคสล.
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

647 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๐ คุ้มบุฤาษี-
สวนกำนัน 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 200,000 200,000 100,000 
 

200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับค
วามะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินจาก
การขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 

648 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑๐  เส้น
สวายทาบ-
โคกทะมอ
กระเพอ 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 6  เมตร ยาว 
620  เมตร  หรือตามแบบ   อบต
กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 ๒๐๐,๐๐๐ 1,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

649 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 8๐๐  - 999,000 999,000 200,000 999,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๐ 
เส้นสวาย
ทาบ-โคกทะ
มอกระเพอ 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

650 โครงการ
จัดทำระบบ
กรองน้ำประ 
ปาหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๐ 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับน้ำสะอาดใน
การบริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 200,000 200,000 1,000,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้บริโภค 

กองช่าง 

651 โครงการ
ยกระดับถนน
ดินลงหินคลุก  
หมู่ ๑๐   คุ้ม
โคกกลาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินยกระดับกว้าง 5  เมตร  ยาว 
520  เมตรหรือตามแบบ อบต.
กำหนด 

- 599,000 599,000 399,000 599,000 ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

652 ก่อสร้างรั้ว
รอบหนอง  
โดนโอกหมู่ 
10 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คส.รอบหนองน้ำ - 399,000 399,000 900,000 399,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

653 ก่อสร้างรั้ว
รอบหนอง
กาบเซียม หมู่ 
10 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คส.รอบหนองน้ำ - 200,000 200,000 999,000 200,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

654 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 10 
ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concreteกว้าง 5  
เมตร ยาว 150 เมตร หรือ ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 999,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

655 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑0  ซอย
โรงนม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง หรือตามแบบ อบต
กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,999,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

656 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑0 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ซอยโรงนม สัญจร การสัญจร 
657 โครงการ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑0  บุ
ฤาษี-โคก
กลาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบ อบตกำหนด - 1,000,000 1,000,000 699,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

658 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑0 
บุฤาษี-โคก
กลาง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 299,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

659 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 10  
ภายใน
หมู่บ้านโดน
โอก 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

660 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 10  
สวายทาบ 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 ๒๐๐,๐๐๐ 1,000,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

661 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 10  ซอย 
อังกรวง 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 699,000 1,000,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

662 โครงการ
ปรับปรุง/ต่อ
เติมศาลา หมู่ 
10 ศาลา
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาหมู่บ้าน - 1,000,000 1,000,000 399,000 1,000,000 จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง/
ต่อเติม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

663 โครงการ
ซ่อมแซมถนน  
คสล. หมู่ 10  
สวายทาบ1 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคสล.ที่เป็นหลุม ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,999,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

664 โครงการ
ซ่อมแซมถนน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ

ซ่อมแซมถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 
๑,๐๐๐  เมตร หรือ ตามแบบอบต.

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ

กองช่าง 
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คสล.หมู่ ๑0 
สวายทาบ 2 
 

รวดเร็วในการ
สัญจร 

กำหนด สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

665 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๐ 
ซอยนาง
สมคิด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 200,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

666 โครงการ
ก่อสรา้ง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑๑ ซอย
ต้นโพธ์ิ-โรงหีบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง5  เมตร ยาว 
1,000 เมตรหรือ ตามแบบ อบต
กำหนด 

- 3,999,000 3,999,000 200,000 3,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

667 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑ 
ซอยยายโพร 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,000 499,000 ๒๐๐,๐๐๐ 499,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

668 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑ 
ซอยตาทอง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 300,000 300,000 499,000 300,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

669 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑ 
ซอยหนอง
ใหญ่ 1 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 500  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 899 ,000 899,000 1,000,000 899,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

670 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๑  ซอย
หนองใหญ่ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 2,990,000 2,999,000 200,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

671 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑
ซอยต้นโพธิ์-
โรงหีบ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,0๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

672 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐  - 899,000 899,000 1,999,000 899,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑
ซอยหนอง
ใหญ่ 2 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบอบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

673 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๑๑ ลำ
ห้วย
ตะวันออก
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง ๔ เมตร ยาว 
2,0๐๐  เมตร หรือ ตามแบบอบต.
กำหนด 

- 799,000 799,000 1,000,000 799,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

674 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๑๑รอบ
หนองกก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว 
9๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 599,000 599,000 1,0๐๐,๐๐๐ 599,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

675 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 11  ซอย
โคกจ๊ะ 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของระ
ชาชน/การระบาย
น้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 499,000 499,000 1,2๐๐,๐๐๐ 499,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

676 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๑ รอบ
หนองใหญ่ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง6 เมตร ยาว 
1,000หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,999,000 3,999,000 200,000 3,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

677 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑ 
ซอยตาแต็ล 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 599,000 599,000 200,000 599,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

678 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๑
ซอยสามแยก
ปลาทู 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 599,000 599,000 999,000 299,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

679 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว - 3,000,000 3,000,000 499,000 3,000,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 



178 
  

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑2 เส้น
ไปวัดป่าพนม
กรอล 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

1,200เมตร  ตามแบบ   อบตกำหนด ถนนลาดยาง เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

680 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๒  ซอย
ร่วมฤด ี

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 999,000 999,000 ๙99,000 999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

681 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่ ๑๒ 
ซอยหรรษา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๙99,000 2๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

682 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่ ๑๒ 
ใกล้บ้านนาย
สหรัฐ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

683 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑2ทิศ
ตะวันออก
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 300
เมตร ตามแบบ อบตกำหนด 

- 999,000 999,000 ๒๐๐,๐๐๐ 999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

684 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๒ 
ทิศตะวันออก
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 3๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 699,๐๐๐ 699,๐๐๐ 500,000 699,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

685 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 2๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 2๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน

กองช่าง 
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๑๒ รอบ
หมู่บ้าน 
 

ขยายเขต ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

686 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑๒ หลัง
วัดไปนาบัว
วิทยา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 
1,200 เมตรหรือ ตามแบบ อบต
กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 ๒๐๐,๐๐๐ 3,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

687 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
12 ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 899,000 899,000 ๒๐๐,๐๐๐ 899,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

688 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑2 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 399,000 399,000 ๒๐๐,๐๐๐ 399,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

689 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑2 เส้น
ไปบ้านนาบัว 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว 
1,200 เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 3,0๐๐,๐๐๐ 3,0๐๐,๐๐๐ 2,999,000 3,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

690 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ศาลาที่พักริม
ทาง หมู่ 12 

เพ่ือเป็นที่พักผ่อน
ของประชาชน 
หลบแดด หลบฝน  

ศาลาที่พักริมทาง ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ศาลาที่พัก ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการมี
ศาลาที่พัก เช่น เป็น
ที่พัก หลบแดด 
หลบฝน ฯลฯ 

กองช่าง 

691 โครงการ
ขยายเขต
ประปา รอบ
หมู่บ้านหมู่ 
13  

เพ่ือให้ประชาชน
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ขยายท่อเมนต์ประปาภายในหมู่บ้าน/
วางท่อฯลฯ ตามแบบ อบต. 

- 290,000 290,000 200,000 290,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

กองช่าง 

692 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนลาดยาง ตามแบบ อบตกำหนด - 2,900,000 2,900,000 50,000 2,900,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑๓  สี่
แยกไปบ้าน
นายเสมอ 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน ลาดยาง เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

693 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 1๓ บ้าน
ยายตุ๊-บ้านตา
เพาะ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 1,900,000 1,900,000 390,000 1,900,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

694 โครงการ
ปรับปรุง
ห้องน้ำศาลา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๓ 

เพ่ือปรังปรุง
ห้องน้ำให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงห้องน้ำศาลาหมู่บ้าน - 390,000 390,000 500,000 390,000 ห้องน้ำศาลา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีห้องน้ำ
ที่สะอาด ถูก
สุขลักษณะ ได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

695 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๓ ซอย
ราษฎร์พัฒนา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- 100,000 100,000 6๐,๐๐๐ 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

696 โครงการ
ซ่อมแซม
ถนนคสล. 
หมู่ ๑๓  ซอย
ประชาอุทิศ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนคสล.ที่เป็นหลุม ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 250,000 250,000 400,000 250,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

697 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ ๑๓  
ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 300,000 300,000 9๐,๐๐๐ 300,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

698 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 300,000 300,000 49๐,๐๐๐ 300,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิม 

กองช่าง 
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หมู่ ๑๓ มากขึ้น 
699 โครงการ

ก่อสร้างลาน
อเนกประสงค์ 
หมู่ ๑3  

เพ่ือให้มีพ้ืนที่ใน
กิจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน 

ลานอเนกประสงค์ตามแบบ อบต. - 300,000 300,000 49๐,๐๐๐ 300,000 ลาน
อเนกประสงค์ 

ประชาชนมีลาน
อเนกประสงค์ได้ทำ
กิจกรรมต่างร่วมกัน 

กองช่าง 

700 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
13 บ้านนาย
เปลอืย-บ้าน
นายสาน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 300,000 300,000 49๐,๐๐๐ 300,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

701 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
หมู่ ๑๓  โคก
ทม-รพสต.นา
บัว 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง ตามแบบ อบตกำหนด - 3,900,000 3,900,000 49๐,๐๐๐ 3,900,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

702 ก่อสร้างรั้ว
รอบหนองป่า
ช้าหมู่ 1๓ 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/รอบหนองน้ำ - 290,000 290,000 49๐,๐๐๐ 290,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร 

กองช่าง 

703 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 1๓ 
ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 500,000 500,000 49๐,๐๐๐ 500,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

704 โครงการ
ปรับปรุง/ต่อ
เติมศาลา
ประชาคม 
หมู่ 13  

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ปรับปรุง/ต่อเติมศาลาหมู่บ้าน - 390,000 390,000 49๐,๐๐๐ 390,000 จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง/
ต่อเติม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

705 โครงการ
ปรับปรุง/
ซ่อมแซม
ร้านค้าชุมชน  
หมู ่13 

เพ่ือให้ร้านค้า
ชุมชนได้มาตรฐาน 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมร้านค้าชุมชน - 390,000 390,000 390,000 390,000 จำนวนพ้ืนที่
ร้านค้าชุมชน
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

ร้านค้าชุมชนได้
มาตรฐานและมี
รายได้จากการขาย
สินค้าเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

706 โครงการ เพ่ือให้ประชากร ระบบประปาหมู่บ้าน - 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑4 

ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

707 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๔  ซอย
โนงโคลด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 4  เมตร ยาว 950  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

708 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๔  รอบ
หนองตังกอ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง  4  เมตร ยาว 
1,000หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 โครงการ
ยกระดับถนน
คอนกรีต หมู่ 
14 ซอย
กลางหมู่บ้าน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคอนกรีตยกระดับกว้าง 5 เมตร 
ยาว 500 เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนคอนกรีต
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

709 โครงการ
ยกระดับถนน
ดิน หมู่ 14 
หลังบ้านครู
สุขุม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินยกระดับกว้าง 5  เมตร ยาว
1,000  เมตร หรือ ตามแบบ อบต.
กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

710 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ ๑
4 ซอยโนง 
โคลด 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

711 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๔  ซอย
ป่าช้า-นาสาม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 900 
เมตรหรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

712 โครงการ เพ่ือแก้ไขปัญหา รางระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 900,000 900,000 900,000 900,000 ความยาวของ น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่ กองช่าง 
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ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
14  ภายใน
หมู่บ้าน 

น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำ บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

713 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑4 
ซอยยายบวน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ    อบต.กำหนด 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

714 โครงการ
ยกระดับถนน
ดิน หมู่ 14  
ซอยรวมญาต ิ

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินยกระดับ - 690,000 
  

690,000 
  

690,000 
  

690,000 
  

ถนนดิน
ยกระดับ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

715 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู ่1๔  เส้น
โนงโคลดไป
โคกปันลา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว  
5๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

716 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๔ 
ซอยรวมญาต ิ

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

717 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.  หมู่ 
๑๔  ซอยโนง
โคลด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง  5  เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

718 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๔ 
ซอยป่าช้านา
สาม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 690,000 690,000 690,000 690,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

719 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้บริโภค 

กองช่าง 
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๑๕ 
720 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕ 
รอบหมู่บ้าน
คุ้มโคกกรวด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 990,000 990,000 990,000 990,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

721 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕ 
รอบหนอง
กระทม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 990,000 990,000 990,000 990,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

722 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๑๕ 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 299,000 299,000 299,000 299,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

723 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 1๕ ข้าง
หนองน้ำทิศ
ใต้หนอง
น้ำเช่ือม หมู่ 
16 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concreteกว้าง 6  
เมตร ยาว 800 เมตรหรือ ตามแบบ
อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

724 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๕ หนอง
กระทม-
หนองสยา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

725 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๕กระ
ทม-โคกกรวด 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว  
2,900 เมตร หรือ ตามแบบอบต.
กำหนด 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

726 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  - ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕
ซอยชื่นใจ  
(โคกกรวด) 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

727 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๕ – หมู่ 
๑๐ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6  เมตร ยาว
1,900 เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 2,990,000 2,990,000 2,990,000 2,990,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

728 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่ 
1๕ ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ  อบต.กำหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

729 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรงุ
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑๖ 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ๗๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้บริโภค 

กองช่าง 

730 โครงการ
ปรับปรุงถนน
ลงหินคลุก 
หมู่ ๑๖ รอบ
หนองตะคร้อ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 5 เมตร ยาว  
8๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

731 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยเศรษฐ ี

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 7๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 89๐,๐๐๐ 89๐,๐๐๐ 89๐,๐๐๐ 89๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

732 ก่อสร้างรั้ว
รอบหนอง 
หนองตะคร้อ
หมู่ 1๖ 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนามรอบหนองน้ำ - 300,000 300,000 300,000 300,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

733 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖
ซอยชุมชน

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 15๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 199,000 199,000 199,000 199,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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พัฒนา 
734 โครงการ

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน -. 200,000 200,000 200,000 200,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

735 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยร่วมใจ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 70 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 299,000 299,000 299,000 299,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

736 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖
โคกสะอาด-
เสม็ด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 29  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 100,000 100,000 100,000 100,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

737 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
โคกสะแง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 55  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 299,000 299,000 299,000 299,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

738 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๖หนอง
ขี้เหล้า-ซอย
น้องเมีย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6  เมตร  ยาว 
700 เมตร ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

739 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู ่๑๖  คุ้ม
ดอนแขงบุรี 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว 
1,000 เมตร ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

740 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยดอนแขง
บุร ี
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

741 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 3 เมตร ยาว 80 - 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖
ถนนกระน้อย
ร่มเย็น 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

742 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยคนขยัน 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑50 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 100,000 100,000 100,000 
 

100,000 
 

ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

743 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๖ บ้านนาง
หัด 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 

744 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖
ถนนสุข
สวัสดิ์-โคก
สะอาด-เสม็ด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 25  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

745 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ร่มเย็น 3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

746 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ข้างย่งล้ง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 350 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 399,000 399,000 399,000 399,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

747 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๖ ข้าง   
ย่งล้ง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 350 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 900,000 900,000 900,000 900,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

748 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยลับแล 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 900 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 999,000 999,000 999,000 999,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

749 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 700 - 999,000 999,000 999,000 999,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖ 
ซอยหนองขี้
เหล้า-ซอย
น้องเมีย 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

750 โครงการ
ซ่อมแซม 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๗ 
ภายใน
หมู่บ้าน  
(ถนนไทร
ทาบ) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางที่เป็นหลุม ตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

751 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๗ บ้าน
ผู้ช่วยเงิน-
สวายกอง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6  เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

752 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๗ 
ซอยทรัพย์
เพ่ิมพูน คุ้ม
โคกกาบเจ็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 699,000 699,000 699,000 699,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

753 โครงการ
เสริมสร้าง
ถนนดินลงหิน
คลุกหมู่ ๑๗  
หนองโสน-ตา
เยียง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนดินลงหินคลุกกว้าง 5  เมตร ยาว 
600  เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 299,000 299,000 299,000 299,000 ความยาวของ
ถนนดินลงหิน
คลุก 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

754 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๗  ลาด
ยางสี่แยก
ปอยตะแบง

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6  เมตร ยาว 
1,000  เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ไปแยกบ้าน
ตรม 

755 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๗ บ้านนาย
756ลิขิต 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายและ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรพัย์สินจากการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

กองช่าง 

756 โครง756
การก่อสร้าง
ถนน คสล.
หมู่ ๑๗  ซอย
เจริญสุข 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 6๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 699,000 699,000 699,000 699,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

757 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๗  
บ้านยายสม
เกลี้ยง-บ้าน
ยายโป๊ะ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 399,000 399,000 399,000 399,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

758 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๗ บ้าน
ตาเฉลียว  
อ้อมโคก 
กาบเจ็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6  เมตร ยาว 900 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

759 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๗ 
บ้านตาเฉลียว
อ้อมโคก  
กาบเจ็น 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 9๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

760 โครงการ
ขยายไหล่ทาง 
หมู่ ๑๗ ซอย
หน้าบ้านนาง
ฐิติพร 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายไหล่ทางตามแบบ   อบต.กำหนด - 200,000 200,000 200,000 200,000 ความยาวของ
ไหล่ทางที่
ขยาย 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

761 โครงการ เพ่ือขยายเขต มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 
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ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่17
ไทรทาบ-โคก
ตาลุด 

ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

ครัวเรือน ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

762 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่17
บ้านนางสม
เกลี้ยง-บ้าน
นางโป๊ะ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

763 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ศาลา หมู่ ๑๘ 
ศาลาประจำ
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

ศาลาหมู่บ้าน - 499,000 499,000 499,000 499,000 จำนวนพ้ืนที่
ศาลาที่ได้รับ
การปรับปรุง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
การปรับปรุงศาลา
ให้มั่นคงแข็งแรง 

กองช่าง 

764 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้ำหมู่  
1๘ ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

รางระบายน้ำตามแบบ   อบต.กำหนด - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
รางระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

765 โครงการ
ขยายถนน 
คสล. หมู่ ๑๘ 
ซอยหนอง
โชค 2 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ขยายเขตถนนคสล.กว้าง 1 เมตร ยาว 
 8๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ความกว้าง
ของถนน  
คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

766 โครงการ
ก่อสรา้ง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๘  ซอย
หนองโชค 2 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง  6  เมตร ยาว 
1,000  เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

767 โครงการปูผิว เพ่ือการคมนาคม ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 5  - 1,999,000 1,999,000 1,999,000 1,999,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 1๘ 
ภายใน
หมู่บ้าน 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร ยาว 1,000 เมตร หรือ ตาม
แบบอบต.กำหนด 

ถนนลาดยาง เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

768 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๘  
ตะวันตก
หนองตระ
แสงใต ้

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 6 เมตร ยาว 
1,000 เมตร หรือตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

769 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๘ 
ตะวันตก
หนองตระ
แสงใต ้

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,000,000 1,000,000 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

770 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑8 
รอบสระน้ำ
หนองตระ
แสงน้อย 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,200,000 1,200,000 1,2๐๐,๐๐๐ 1,2๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

771 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุง
ประปา
หมู่บ้าน หมู่ 
๑9 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

772 โครงการ
ก่อสร้าง/
ปรับปรุงหอ
กระจายข่าว 
หมู่ ๑๙ 
 

เพ่ือให้หอกระจาย
ข่าวใช้งานไดด้ีขึ้น 

หอกระจายข่าวในหมู่บ้าน - 200,000 200,000 200,000 200,000 หอกระข่าว ประชาชนได้
รับทราบข้อมูล
ข่าวสารและความรู้
ต่างๆเพ่ิม 
มากขึ้น 

กองช่าง 

773 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนลาดยางกวา้ง 5  เมตร ยาว 400 -  999,000 999,000 999,000 999,000 ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่๑๙ ทิศใต้
หนองนา
สาม-หนองชูง 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตรหรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน ลาดยาง เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

774 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๙
ทิศใต้  หนอง
นาสาม-
หนองชูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 4๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 499,000 499,000 499,000 499,000 ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

775 โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๙  
น้องเมีย-โคก
สะอาด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยางกวา้ง 5 เมตร ยาว 400 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๙99,000 ๙99,000 ๙99,000 ๙99,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

776 โครงการ
ก่อสร้าง 
ถนนลาดยาง 
หมู่ ๑๙  
น้องเมีย-
หนองนาสาม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 400 
หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- ๙99,000 ๙99,000 ๙99,000 ๙99,000 ความยาวของ
ถนน ลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

777 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๙  
น้องเมีย-
หนองนาสาม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 5๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนนคสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

778 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๙ น้องเมีย-
หนองนาสาม 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

779 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๙  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ

ถนนคสล.กว้าง 3.50 เมตร ยาว 3
๐๐  เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน

กองช่าง 
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ซอยประชา
ร่วมใจ  บ้าน
นายสุชาต)ิ 

สัญจร การสัญจร 

780 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า  หมู่ 
๑๙ หน้าศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

781 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่19  
บ้านนาย
วิเชียร-สุนท
รา 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

782 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ  
(ปักเสา) 
หมู1่9  หน้า
บ้านนางอวน 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

783 โครงการ
ขยายเขต
ไฟฟ้า
สาธารณะ(ปัก
เสา) หมู่19 
แยกเข้า
บ้านสเม็ด-
สระน้ำ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าแรงดันต่ำใช้ทุก
ครัวเรือน 

- ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

กองช่าง 

783 โครงการปูผิว 
Asphaltic 
Concrete 
หมู่ 1๙  
ภายใน

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concreteกว้าง 5
เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือ ตาม
แบบอบต.กำหนด 

- 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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หมู่บ้าน 
784 ก่อสร้างรั้ว

รอบหนองน้ำ
เสม็ดหมู่ 1๙ 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนาม/คส.รอบหนองน้ำ - 200,000 200,000 200,000 200,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

785 ก่อสร้างรั้ว
รอบหนองน้ำ
โคกนาสาม 
หมู่ 1๙ 

เพ่ือป้องกันสัตว์ลง
ในสระน้ำ/เพ่ือ
ป้องกันอุบัติเหตุ 

รั้วลวดหนามรอบหนองน้ำ - 200,000 200,000 200,000 200,000 รั้วรอบหนอง
น้ำ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

786 โครงการ
ก่อสร้างวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ ๑๙ 
หนองเสม็ด 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำ 

ท่อระบายน้ำตามแบบ อบต.กำหนด - 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนของ
ท่อระบายน้ำ 

น้ำไม่ท่วมขังพ้ืนที่
บ้านเรือนของ
ประชาชน/การ
ระบายน้ำสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

กองช่าง 

787 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑9  
รอบสระน้ำ
หนองนาสาม 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 390,000 390,000 390,000 390,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

788 โครงการ
เสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete   
ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 
2  

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

789 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๗  
ซอยรวมใจ 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5  เมตร ยาว 50 
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ 6๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

790 โครงการ
เสริมผิว 
Asphaltic 
Concrete   
ภายใน
หมู่บ้าน  หมู่ 
13  ซอยรวม

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนน Asphaltic Concrete กว้าง 5 
เมตร ยาว 200 หรือ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวของ
ถนนลาดยาง 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ใจพัฒนา 
791 โครงการ

ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕  
ซอยกลาง
หมู่บ้าน  คุ้ม
โคกกรวด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ 9๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

792 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 3  
ซอยข้างศาลา
บ้านกระยูง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

793 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๘  
บ้านกระทม
ไปคุ้มโคก
จรอก 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

794 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕  
บ้านกระทม -  
คุ้มโคกกรวด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

795 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๕  
ป่าระโยง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

796 โครงการ
ก่อสรา้งถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยโคกเบงบุร ี

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

797 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ ๑๖  
ซอยร่วมใจ
พัฒนา 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง ๕ เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

798 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง ๔ เมตร ยาว 2๐๐  - 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ 49๐,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 16  
ซอยร่วมใจ 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

799 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 2 – 
หมู่ 18 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 99๐,๐๐๐ 99๐,๐๐๐ 99๐,๐๐๐ 99๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

800 โครงการ
ขยายไหล่ทาง
ถนน คสล.
หมู่ 2 – หมู่ 
3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 1,2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,09๐,๐๐๐ 1,09๐,๐๐๐ 1,09๐,๐๐๐ 1,09๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

801 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
ลาดยางหมู่ 2 
– หมู่ 18 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 1,2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 1,99๐,๐๐๐ 1,99๐,๐๐๐ 1,99๐,๐๐๐ 1,99๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

802 โครงการ
ขยายไหล่ทาง
ถนน ลาดยาง 
หมู่ 2 – หมู่ 
3 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 6 เมตร ยาว 1,2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 2,19๐,๐๐๐ 2,19๐,๐๐๐ 2,19๐,๐๐๐ 2,19๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

803 โครงการงาน
วางท่อระบาย 
น้ำ  คสล.
พร้อมบ่อพัก  
และขยายผิว
จราจร
คอนกรีต  
(ซอยร.ร.บ้าน
นาบัว) 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 1,2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

804 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 5  
ซอยหนองติม
ประชาชื่น 
 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

805 โครงการ เพ่ือการคมนาคม ถนนคสล.กว้าง4 เมตร ยาว 2๐๐  - 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ ความยาวของ ประชาชนผู้ใช้ กองช่าง 
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ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 18  
ซอยยายเก๊ิด 

ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด ถนน  คสล. เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

806 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 8  
(หนองปันรัว-
โคกสะอาด 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 5 เมตร ยาว 2๐๐  
เมตร หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

- 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ 50๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

807 โครงการ
ก่อสร้าง
ระบบกรอง
น้ำผิวดิน  ม.
14 

เพ่ือให้ประชากร
ในหมู่บ้านได้รับ
น้ำสะอาดในการ
บริโภค 

ระบบประปาหมู่บ้าน - 999,000 999,000 999,000 999,000 ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

808 โครงการ
ก่อสร้าง
หลังคารอบ
สระว่ายน้ำ  
ศูนย์การ
เรียนรู้กีฬา   
นันทนาการ
ตำบลนาบัว  
ม.1 

เพ่ือให้ศาลาอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ใช้
งานได้ตลอดเวลา 

หลังคาสระว่ายน้ำ - 300,000 300,000 300,000 300,000 หลังคาสระ
ว่ายน้ำ 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกจาก
หลังคาสระว่ายน้ำ 

กองช่าง 

809 โครงการ
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
อาคารร้านค้า  
ม.1 

เพ่ือให้มีอาคารที่
ใช้ประโยชน์สูงสุด 

ปรับปรุงอาคารร้านค้าให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน ที่
ได้รับการ
พัฒนา 

มีอาคารร้านค้าที่อยู่
ในสภาพสมบูรณ์
สวยงามพร้อมใช้
งานสามารถสร้าง
บรรยากาศพนักงาน
มีอุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

810 โครงการ
ขยายเขตปัก
ไฟฟ้า ม.2  
ซอยนาเสือก
พัฒนา8 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

กองช่าง 

811 โครงการ เพ่ือขยายเขต มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง 
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ขยายเขตปัก
ไฟฟ้า ม.8  
ซอยด็อก
เตอร ์
 

ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

ครัวเรือน ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 

812 โครงการ
ขยายเขตปัก
ไฟฟ้า ม.12  
ซอยบ้านนาย
สหรัฐ 
 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

กองช่าง 

813 โครงการวาง
ท่อระบายน้ำ 
หมู่ 2  ใกล้
ประปาโคก
กระดาน 
 

เพ่ือป้องกันน้ำ
ท่วม/น้ำท่วมขงั 

วางท่อระบายน้ำ ตามแบบ  อบต.
กำหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ท่อระบายน้ำ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 

814 โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ 2  
ซอยไปรสะตึง 

เพ่ือการคมนาคม
ที่สะดวกและ
รวดเร็วในการ
สัญจร 

ถนนคสล.กว้าง 4 เมตร ยาว   เมตร 
หรือ ตามแบบ  อบต.กำหนด 

10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ความยาวของ
ถนน  คสล. 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางได้รับความ
สะดวกรวดเร็วใน
การสญัจร 

กองช่าง 

 
815 
 

โครงการ
ขยายเขตปัก
ไฟฟ้า ม.18  
ซอยโคกโชค
1 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าให้กับ
ประชาชน 

มีกระแสไฟฟ้าความดันต่ำใชทุ้ก
ครัวเรือน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
ได้รับการ
ขยายเขต 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบาย
และปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
จากการขยายเขต
ไฟฟ้า 
 

กองช่าง 



199 
  

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  และท่องเที่ยว 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกจิเพื่อการแข่งขัน 

๒.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือป้าย
สัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมาย 
สัญญาณจราจรต่างๆ 
ฯลฯตามแบบ อบต. 

30,000 ๓๐,๐๐๐ 30,000 30,000 30,000 ป้ายสัญญาณ/
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

2 โครงการงาน
ประชาสัมพันธ์ด้าน
จราจร 

เพ่ือประชาสัม 
พันธ์ให้ประชา 
ชน ได้ตระหนัก
ถึงโทษและผล
ของอุบัติเหตุ 

จัดการประชาสัมพันธ์
ต่างๆ เช่น การติด
ประกาศและรณรงค์
เสียงตามสาย 

15,000 ๑๕,๐๐๐ 15,000 15,000 15,000 จำนวน
หมู่บ้านที่ได้รับ
การพัฒนา 

ความเสียหายต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

กองช่าง 

3 โครงการอบรมและ
พัฒนาด้านจราจร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้ทราบถึงวิธ ี
การใช้รถและกฎ
จราจรต่างๆ
อย่างถูกต้อง 

จัดอบรมให้ประชาชน
ในตำบลนาบัว ทั้ง 
19 หมู่ ให้ทราบถึง
วิธีการใช้รถและถนน 

20,000 ๒๐,๐๐๐ 20,000 20,000 20,000 จำนวน
ประชาชน
ผู้เข้าร่วม 

ความเสียหายต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนลด
น้อยลง 

สำนักปลัด 
สภ.สวาย 

4 โครงการ เพ่ิม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๗ 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

5 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ/
กระจกส่องทาง

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๘ 

สะดวกให้ชุมชน จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

กระจกส่อง
ทาง 

6 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยกตา
สมาน 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

7 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยก
บ้านตาทวีชัย-หมอ
บานเย็น 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

8 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ บ้านนายเชียร 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

9 
 
 
 
 

โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ หน้า รร.บ้าน
นาเสือก 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

10 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ ซอยบ้านนาย
สมใจ 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

11 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ ทางเข้า
หมู่บ้านข้างร้าน
ก๋วยเตี๋ยวยายเจียม
ใจ 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบอบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

12 โครงการ เพ่ิม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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แบบอบต. 
๑3 โครงการ ตดิตั้ง

ระบบไฟฟ้าศูนย์
การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ หมู่ ๑ 
 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกให้
ประชาชน  
ผูใ้ช้บริการศูนย์
การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ 

ระบบไฟฟ้า ต่างๆ 
ฯลฯ  ตามมาตรฐาน
หรือตามแบบอบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ระบบไฟฟ้า ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกในการใช้
บริการศูนย์การเรียนรู้กีฬา 
นันทนาการ 

กองช่าง 

๑4 โครงการติดตั้ง
กระจกส่องทาง หมู่ 
๘ แยกมุมวัดทิศ
เหนือ 

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและ
อำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ 5๐,๐๐๐ จำนวนกระจก
ส่องทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

15 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดหมู่
๑๒ ทางเข้า-ออก 
หมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของของชุมชน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด
ในหมู่บ้าน 

- 1๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนในชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

16 โครงการติดตั้ง
สัญญาณไฟ
กระพริบแยกสโน 
หมู่๑๓ 

เพ่ือป้องกันการ
เกิดอุบัติเหตุและ
อำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณจราจร/
ไฟสัญญาณจราจร/
เครื่องหมายสัญญาณ
จราจรต่างๆฯลฯตาม
แบบ  อบต.กำหนด 

- 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ 8๐,๐๐๐ จำนวนกระจก
ส่องทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้รับ
ความสะดวกในการสัญจร 

กองช่าง 

17 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิดหมู่
๑๘  ภายใน
หมู่บ้าน 

เพ่ือป้องกันความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ของของชุมชน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด
ในหมู่บ้าน 

- 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ 15๐,๐๐๐ จำนวนกล้อง
วงจรปิด 

ประชาชนในชุมชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กองช่าง 

18 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด  
ในเขตที่ทำการ  
อบต.  ศพด.  ศูนย์
อินเตอร์เน็ตตำบล  
ศูนย์การเรียนรู้  ศูนย์
จำหน่ายสินค้าชุมชน  
ฯลฯ  ตามแบบ  
อบต. 

- 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กล้องวงจรปิด ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

สำนักปลัด 

19 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

เ พ่ื อ ใ ช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

จัด ซ้ือเครื่ องสแกน
ลายนิ้วมือ  ตามแบบ 
อบต. 
 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เครื่องสแกน
ลายนิ้วมือ 

การบริหารราชการเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

สำนักปลัด 
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21 โครงการจัดซ้ือ

เครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ 

เ พ่ื อ ใ ช้ ใน ก า ร
ปฏิบัติราชการ 

จัดซ้ือเครื่องอ่านบัตร
อเนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เครื่องอ่าน
บัตร

อเนกประสงค์ 

การบริหารราชการเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

สำนักปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  และท่องเที่ยว 
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ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 
๑.  ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  และระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 

๑.๒  แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา  ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการฝายน้ำล้น  
หมู่ 1 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ำล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 1(
หนองกก) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
หรือตามแบบ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓ โครงการขุดลอก
สระน้ำ หมู่ 1  
(สระน้ำดลแอม) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. หรือ
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ที่ 1  
(ทิศเหนือหมู่บ้าน) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกลำห้วย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 1 
(หนองตระแสง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
หรือตามแบบ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๖ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 2(คลอง
ห้วยใหม่) 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำหวย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 
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แบบ อบต.) 
๗ โครงการขุดลอกลำ

ห้วย หมู่ที่ ๒(ห้วย
กระนัง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกลำห้วย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 2(
หนองตายอง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๙ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 2(
ทำนบหลวง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๐ โครงการขุดลอก
สระน้ำ หมู่ 2(ฮา
ตะแบง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๑ โครงการขุดลอก
สระน้ำ หมู่ 2 
(โคนทอง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใชใ้นการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๒ โครงการขุดลอก
สระน้ำ หมู่ 2 
(กะนัง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำ
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๓ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ที่ ๓ 
(ห้วยกระนัง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกลำห้วย 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 
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๑๔ โครงการขุดร่องน้ำ 

หมู่ 4 
(เข้าบ่อตายอง) 

เพ่ือผันน้ำให้แก่
เกษตรกรในการทำ
การเกษตรและปศุ
สัตว ์

ขุดร่องน้ำ ตาม
แบบ อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร่องน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

๑๕ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 4(ละหุ่ง 
– ซับฉลีก) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๖ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 5(ลำห้วย
สมอ) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม.ลึกเฉลี่ย 
3 ม.ตามแบบ 
อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๗ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 5(
หนองปะเดา) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 5 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๑๙ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 5(นา
เสือก – ปะปูล) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๐ โครงการขุดบ่อ
บาดาลภายใน หมู่ 
5 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บ่อบาดาล ภายใน
หมู่ 2 ตามแบบ
มาตรฐาน กรม
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 
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๒๑ โครงการขุดลอก

สระน้ำ หมู่ 6(วัด
นาสาม)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 สระน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๒ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 6 
(หนองตะตึงไถง)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๓ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 6 
(หนองนาสาม)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๔ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๗ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการฝายน้ำล้น   
หมู่ ๗ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ำล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๖ โครงการฝายน้ำล้น   
หมู่ ๘ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ำล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๗ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๙
(หนองสะเดา) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ำภายใน

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด

กองช่าง 



207 
  

หมู่บ้าน หมู่ 10 การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

แคลนน้ำ 

๒๙ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๑๐ (บุ
ฤาษี) 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม. ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๐ โครงการคลองส่ง
น้ำ คสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำ หมู่ 
๑๐ 

เพ่ือผันน้ำให้แก่
เกษตรกรในการทำ
การเกษตรและปศุ
สัตว ์

คลองส่งน้ำ คสล./
ท่อส่งน้ำ/ทางเดิน
น้ำ ขนาดกว้าง 2 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 0.50 ม. หรือ
ตามแบบ อบต. 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

๓๑ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๑๐ 
(หนองกาบเสียม)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๒ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๑๑ 
(หนองใหญ่)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๓ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 11 
(ตะวันออก
หมู่บ้าน) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย 
 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๔ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๑๓ 
(หนองโคกทม)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 



208 
  
๓๕ โครงการขุดลอก

หนองน้ำ หมู่ ๑๓ 
(หนองป่าช้า)  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้าง 5 ม. 
ยาวเฉลี่ย 1,000 
ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม. 
(ตามแบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๖ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 15 
(หนองกาบซีม) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๗ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 15 
(หนองผักบุ้ง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 
 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๘ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 15 
(หนองระโยง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๓๙ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 1๖
(ตะคร้อ) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 
ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย 
 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๐ โครงการฝายน้ำล้น 
 หมู่ 16 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ฝายน้ำล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำ หมู่ 1
๗ (คุ้มทิศใต้บ้าน
ไทรทาบ) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๒ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องสูบน้ำหมู่  
๑๗ 

เพ่ือให้ประชากรมี
น้ำอุปโภคบริโภค 

จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๓ โครงการขุดลอกลำ เพ่ือเก็บกักน้ำ ขุดลอกลำห้วย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ลำห้วย ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้ กองช่าง 
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ห้วย หมู่ 18 
 (สระบัว) 

สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ตามแบบท อบต. 
 

ใชใ้นการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

๔๔ โครงการขุดบ่อ
บาดาลภายใน หมู่ 
19  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

บ่อบาดาล ตาม
แบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมหรือ
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 1๐0,000 1๐0,000 1๐0,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใชใ้นการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๕ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ 19 
(หนองเสม็ด) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๖ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำ หมู่ 1
๙ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๗ โครงการปรับปรุง
แหล่งน้ำ ภายใน 
หมู่ 1-19 

เพ่ือให้ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับน้ำ
สะอาดในการ
บริโภค 

ปรับปรุงแหล่งน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๔๘ โครงการจัดตั้ง
สถานีสูบน้ำ/ซ้ือ
เครื่องสูบน้ำ 

เพ่ือให้ประชากรมี
น้ำอุปโภคบริโภค 

จัดตั้งสถานีสูบน้ำ/
จัดซ้ือเครื่องสูบน้ำ 
ตามแบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔๙ โครงการฝายน้ำล้น
ภายใน หมู่ 1-19 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้น ตาม
แบบ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายน้ำล้น ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๐ โครงการขุดลอก
หนองน้ำ/ลำห้วย/
ฝายภายใน หมู่ 1-
19  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ/
ลำห้วย/ฝาย 
ภายในหมู่ 1- 19  
ตามแบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใชใ้นการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๑ โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำ ภายใน
หมู่ 1-19 

เพ่ือส่งน้ำจากแหล่ง
น้ำหลักไปสู่แปลง
ทำการเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ำ 
ภายในหมู่ 1- 19 
ขนาดกว้าง 2 ม. 
ยาว 1,000 ม. ลึก 
0.50 ม.  (ตาม

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 
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แบบ อบต.) 
๕๒ โครงการคลองส่ง

น้ำ คสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำ 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ 
1-19 

เพ่ือผันน้ำให้แก่
เกษตรกรในการทำ
การเกษตรและปศุ
สัตว ์

คลองส่งน้ำ คสล./
ท่อส่งน้ำ/ทางเดิน
น้ำ ภายในหมู่ 1-
19 ขนาดกว้าง 2 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 0.50 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค 

กองช่าง 

๕๓ โครงการวางท่อส่ง
น้ำภายใน หมู่ 1-
19 

เพ่ือส่งน้ำจากแหล่ง
น้ำหลักไปสู่แปลง
ทำการเกษตร 

ท่อส่งน้ำ พีวีซี
ภายในหมู่ 1-19 
ขนาด2” จำนวน 
250 ท่อน (ตาม
แบบ อบต.)  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๔ โครงการก่อสร้าง
ถังเก็บน้ำภายใน
หมู่ 1-19 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ถังเก็บน้ำภายใน
หมู่ 1-19 ขนาด    
1.80 ม. สูง 5.00 
ม. (ตามแบบ 
อบต.) 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ถังเก็บน้ำ ประชาชนมีสะอาดน้ำไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๕๕ โครงการขุดบ่อ
บาดาลภายใน หมู่ 
1-19  

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

บ่อบาดาล ภายใน
หมู่ 1-19 ตาม
แบบมาตรฐานกรม
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 1,๐00,000 บ่อบาดาล ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๖ โครงการเสริมคัน
หนองน้ำ ภายใน
หมู่ 1-19 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

เสริมคันหนองน้ำ
ภายในหมู่ 1-19 
(ตามแบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๗ โครงการขุดลอก
คลองรอบป่า หมู่ 
1-19 

เพ่ือสร้างแนวเขต
ป่าชุมชนและ
ป้องกันการบุกรุก 

คลองกว้าง 3.00 
ม. ยาว 1,000 ม. 
ลึก 1.00 ม. (ตาม
แบบ อบต.) 

100,000 100,000 100,000 คลองรอบป่า คลองรอบป่า ป่ามีความ
สมบูรณ์ ระบบ
นิเวศฯดีขึ้น 

กองช่าง คลองรอบ
ป่า 

๕๘ โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น 
หมู่ 1 ถึง 19 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

งานซ่อมแซมตาม
สภาพของฝายน้ำ
ล้น  ตามแบบ  
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕๙ โครงการซ่อมแซม
บ่อบาดาล 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน

งานซ่อมแซมตาม
สภาพของบ่อ

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภคในยามขาด

กองช่าง 
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หมู่ 1 ถึง 19 การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บาดาลตามแบบ  
อบต. 

ได้รับ
ประโยชน์ 

แคลนน้ำ 

๖๐ โครงการซ่อมแซม
ผนังก้ันน้ำ 

เพ่ือเก็บกักน้ำให้มี
น้ำไว้ใช้ในการ
บริโภค 
 

ซ่อมแซมผนังก้ันน้ำ
ตามแบบ  อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

มีน้ำไว้ใช้ในยามขาดแคลน กองช่าง 

๖๑ โครงการกำจัด
วัชพืช 

เพ่ืออนุรักษ์
ทรพัยากรน้ำ 

กำจัดวัชพืช  ตาม
แบบ  อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๖๒ โครงการก่อสร้าง
และซ่อมแซม
ระบบกาลักน้ำอ่าง
สวาย  3 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบกาลักน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

๖๓ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 18 
(ลำห้วยสระบัว – 
ลำห้วยบ้านทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

๖๔ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 5 
(ลำห้วยนาเสือก-
ลำห้วยนาบัว-ลำ
ห้วยบ้านทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

๖๕ โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ 7 
(ลำห้วยบ้านตรม – 
ลำห้วยบ้าน
เช้ือเพลิง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

67 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย  ม.1 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

68 โครงการขยายเขต
ท่อส่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร  4  นิ้ว 

เพ่ือส่งน้ำสำหรับใช้
ในการเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ท่อส่งน้ำตามแบบ  
อบต. 

- 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ 40๐,๐๐๐ จำนวน
ครัวเรือนที่

ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

69 โครงการขุดลอกลำ เพ่ือเก็บกักน้ำ ขุดลอกลำห้วย  - ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่ ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ กองช่าง 
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ห้วยระสีสันต์  ม.2 สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ตามแบบ  อบต. กักเก็บ สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

70 โครงการฝายน้ำล้น
ลำห้วยระสีสันต์  
ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

- 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค/บริโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอก
คลองกะนัง  ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกคลอง  ตาม
แบบ  อบต. 

- ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ๕,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

72 โครงการขุดลอก
สระตายอง  ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระ  ตาม
แบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

73 โครงการขุดลอก
สระตะแบง  ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระ  ตาม
แบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

74 โครงการขุดลอก
สระกะนัง  ม.2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระตาม
แบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอก
หนองกระยูง  ม.3 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระ ตาม
แบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

76 โครงการขุดลอก
สระหนองหัวช้าง  
ม.4 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระ ตาม
แบบ  อบต. 

- 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ 2,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

77 โครงการขุดลอก
หนองประเดา  ม.
5 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ 6๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

78 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำเข้าบ่อ

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน

ขุดลอกคลอง  ตาม
แบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน

กองช่าง 
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ตาเกิด  ม.5 การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

น้ำ 

79 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยป่าสมอ  ม.5 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

80 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน  
ม.5 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค/บริโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

81 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยตะวันออก
หมู่บ้าน  ม.5 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

82 โครงการขุดลอก
หนองตะตึงไถง  ม.
6 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

83 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย  ม.6 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

84 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน
(จุดเดิม)  ม.7 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค/บริโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

85 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยตะวันออก
หมู่บ้าน  ม.7 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ 1,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

86 โครงการขุดลอก
หนองตาดำม.7 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

87 โครงการขุดลอก
หนองตาโจม.7 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 
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ขาดน้ำ 
88 โครงการขุดลอกลำ

ห้วยเสริมคันดินให้
เป็นถนน  ม.8 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

89 โครงการขุดลอก
หนองน้ำอำปึล  ม.
8 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ 1,6๐๐,๐๐๐ ปริมาณนำ้ที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

90 โครงการฝายก้ันน้ำ
นาผู้ใหญ่สุขุม
(ตะวันออกหนอง
ปันโร)  ม.8 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

- 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ 9๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำไว้
ใช้ในการอุปโภค/บริโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

91 โครงการขุดสระ
โคกสวาย  ม.9 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระตาม
แบบ  อบต. 

- 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ 4,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

92 โครงการขุดลอก
หนองน้ำโดนโอก  
พร้อมปรับภูมิทัศน์  
ม.10 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 5,๕๐๐,๐๐๐ 5,๕๐๐,๐๐๐ 5,๕๐๐,๐๐๐ 5,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

93 โครงการขุดลอก
หนองใหญ่  ม.11 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- ๙,๐๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

94 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยตะวันออก
หมู่บ้าน  ม.12 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

95 โครงการกำจัด
วัชพืชและขุดลอก
ห้วยปะปูล  ม.12 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

- ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

96 โครงการขุดลอก
หนองโคกทม  ม.
13 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 
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97 โครงการขุดลอก

หนองโคกกรวด  ม.
13 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

98 โครงการขุดลอก
หนองบึง  พร้อม
ถนนหินคลุกรอบ
หนองบึง  ม.13 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

99 โครงการขุดลอกลำ
รางสาธารณะเข้า
หนองกระทม  ม.
15 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำราง  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

100 โครงการขุดลอก
หนองผักบุ้ง  ม.15 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

101 โครงการขุดลอก
หนองนาสาม  ม.
19 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

102 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยลึก  หมู่  2 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

- 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ 3,๕๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกรมีน้ำ
สะอาดไว้ใช้ในยามขาดแคลน
น้ำ 

กองช่าง 

103 โครงการ เพ่ิม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๗ 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

104 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ/
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๘ 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
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อบต. 
105 โครงการจัดซ้ือ

ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยกตา
สมาน 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 
 

106 โครงการจัดซ้ือ
ไฟสัญญาณจราจร 
หมู่ ๙ สามแยก
บ้านตาทวีชัย-หมอ
บานเย็น 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
ไฟสัญญาณ 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

107 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ บ้านนายเชียร 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

108 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ หน้า รร.บ้าน
นาเสือก 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

109 โครงการ สัญญาณ
ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ ซอยบ้านนาย
สมใจ 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ
สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 
 

110 โครงการ สัญญาณ เพ่ือป้องปราบใน ป้ายสัญญาณ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ จำนวนของ ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด กองช่าง 
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ไฟกระพริบ หมู่ 
๑๒ ทางเข้า
หมู่บ้านข้างร้าน
ก๋วยเตี๋ยวยายเจียม
ใจ 

การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

สัญญาณไฟ
กระพริบ/
กระจกส่อง
ทาง 

ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

 

111 โครงการ เพ่ิม
กระจกส่องทาง
ตามโค้งในหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๒ 
 

เพ่ือป้องปราบใน
การลดอุบัติเหตุ 
และอำนวยความ
สะดวกให้ชุมชน 

ป้ายสัญญาณ
จราจร/ไฟสัญญาณ
จราจร/
เครื่องหมาย
สัญญาณจราจร
ต่างๆฯลฯตามแบบ
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนของ
กระจกส่อง
ทาง 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทั้งหมด
ได้รับความสะดวกรวดเร็วใน
การสัญจร 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 

๒ ยุทธศาสตร์  ด้านเกษตรอินทรีย ์
๑.๒  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง/
ฟ้ืนฟูดิน 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบล
ที่ทำเกษตรอินทรยี ์

ปรับปรุง/ฟ้ืนฟูดินให้มี
สภาพสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก ตามแบบ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนพ้ืนที่
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 
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อบต. 

๒ โครงการฝึกอบรม
เกษตรอินทรีย์ 

เพ่ือให้มีความรู้
ทางดา้นเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 

1. จัดอบรมให้แก่ราษฎร
จำนวน 19 หมู่บ้าน 
2. จัดซ้ือวัสดุในการผลิต
ปุ๋ยหมักและน้ำหมัก
ชีวภาพให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เกษตรกรเข้าใจ
กระบวนการเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว/
ปรับปรุงเมล็ดพันธ์
พืช 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับเกษตรกรใน
การปลุกข้าวและ
พืชต่างๆเพ่ือเก็บไว้
เป็นพันธุ์ต่อไป 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวหอม
มะลิและเมล็ดพันธุ์พืช
ต่างๆให้กับเกษตรกร
ตำบลนาบัว จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สำนักปลัด 

๔ โครงการจัดหา
อุปกรณ์/เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ด้าน
การเกษตร 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีเครื่องมือเครื่องใช้
ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จัดซ้ืออุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการเกษตร 
เช่นรถไถ เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย 
เครื่องสูบน้ำ ฯลฯ ให้กับ
เกษตรกร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สำนักปลัด 

๕ โครงการปลูกพืช
เศรษฐกิจ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรปลูกพืช
เศรษฐกิจหลังฤดู
การเก็บเก่ียว 

จัดหาพันธ์พืชเศรษฐกิจ 
เช่น เมล็ดถั่วแตงโม 
ข้าวโพด ฯลฯ ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ราษฎรมีรายได้เพ่ิมจาก
การประกอบอาชีพเสริม 

สำนักปลัด 

๖ โครงการปลูกพืช
คลุมดิน 

เพ่ือปรับปรุงสภาพ
ดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ถั่วปากอ้า 
ถั่วเขียว ฯลฯ ให้กับกลุ่ม
เกษตรกร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

พ้ืนดินมีความอุดม
สมบูรณ์เกษตรกรมี
ผลผลิตที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๗ โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ 

เพ่ือให้เกษตรกรมี
ความรู้ในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ในตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

เกษตรกรเข้าใจ
กระบวนการจัดทำปุ๋ย
อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๘ โครงการรณรงค์ไถ
กลบตอซัง 

เพ่ือปรับปรุงฟ้ืนฟู
ดิน ไม่ทำลายหน้า
ดิน 

จัดรณรงค์การไถกลบตอ
ซังให้กับเกษตรกรภายใน
ตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนพ้ืนที่
ที่ได้รับการ
ปรับปรุง 

กลุ่มเกษตรกรได้รับ
ผลผลิตที่มีคุณภาพและ
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น ดิน
มีคุณภาพดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๙ โครงการส่งเสริม
การจัดทำปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบล
ที่ทำเกษตรอินทรยี ์

ส่งเสริมการจัดทำปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยชีวภาพ ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ส่งเสริม 
๑๐ โครงการส่งเสริม

ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบล
ปลูกข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

ส่งเสริมการปลูกข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น จัดอบรม 
จัดหาเมล็ดพันธุ์ ฯลฯ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๑ โครงการอบรม 
รณรงค์การ
ดำเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชน
ดำเนินงานตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดอบรมให้ความรู้การ
ดำเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้า
รับการ
อบรม 

ผู้นำ ประชาชน ได้รับ
ความรู้การดำเนินงาน
ตามเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบล
ที่ทำเกษตรอินทรยี ์

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ ตามแบบ อบต. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๓ โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
อินทรีย์ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบล
ที่ทำเกษตรอินทรยี ์

อบรมส่งเสริม สนับสนุน
วัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่
กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
เกษตรกรที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่
มีคุณภาพและเกษตรกร
มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

14 โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานพัฒนา
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลนา
บัว 

เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ดำเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนการปลูกผักสวน
ครัว การทำเกษตรแบบ
ผสมผสาน จัดตั้งหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ครัวเรือนที่

เข้าร่วม
กิจกรรม 

ทำให้ประชาชนได้
ดำเนินชีวิตตามแนวคิด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สำนักปลัด 

15 โครงการสร้างฝาย
ก้ันน้ำทิศเหนือ
หมู่บ้าน  หมู่๑ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

16 โครงการขุดลอก
หนองตระแสง  หมู่
๑ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
หรือตามแบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอก
คลองล้น-ลำห้วย
กะนัง  หมู่๒ 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 



220 
  

 
18 โครงการขุดลอกลำ

ห้วยกระนัง  หมู่๓   
ระยะทาง ๒๐๐
เมตร 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอก
หนองพนม  หมู่ ๔ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

20 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น ทศิ
ตะวันออกหมู่บ้าน 
หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

งานซ่อมแซมตามสภาพ
ของฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

21 โครงการลอกสระ  
ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
ซอยโคกตารอด 
หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอก
หนองปลิง  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

23 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำเข้าสู่บ่อ
ตาเกิด  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

คลองส่งน้ำ คสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำ ขนาด
กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. ลึก ๐.๐๕ ม. หรือตาม
แบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

24 โครงการขุดลอก
คลองล้อมป่าโคก
ตาบต  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

คลองส่งน้ำคสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำขนาดกว้าง
๒ม. ยาว๑,๐๐๐ม. ลึก
๐.๐๕ม. หรือตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของคลอง 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอก
หนองน้ำบ้านตรม  
หมู่  ๗ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

26 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๗ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/

กองช่าง 
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 อุปโภคบริโภค 
 

 

บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

27 โครงการขุดลอก
หนองน้ำกระทม  
หมู่ ๘ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

28 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นคลองหลัง
บ้านบุฤาษี หมู่ ๑๐ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

29 โครงการขุดลอก
หนองน้ำคลองไส้ไก่
ถนน ๒๑๔-หนอง
โตง  หมู่ ๑๐ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

30 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๑๒ ทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

31 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน 
หมู่ ๑๒ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

32 โครงการขุดบ่อ
บาดาลน้ำลึก (ใกล้
ประปาใหม่)หมู่ 
๑๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคใน
ฤดูขาดนำ้ 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

33 โครงการขุดลอก
หนองกาบซีม  หมู่ 
๑๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

34 โครงการขุดหนอง
น้ำโคกระโยงแหล่ง
ใหม่  หมู่ ๑๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

ก
อ
ง
ช่
า
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ง 
35 โครงการขุดหนอง

น้ำกระทม  หมู่ ๑๕ 
(ต่างตอบแทน) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

36 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(แชมเปญมี
ป๊ัมแล้ว) ศาลา
หมู่บ้านหมู่๑๕ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำ ตามแบบ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

37 โครงการลอกลำ
ห้วย  ตรงขา้ม
ศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

38 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยตรง
ข้ามศาลา
ประชาคม หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

39 โครงการขุดบ่อ
บาดาลหนองขี้
เหล้า หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
ในยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

40 โครงการสร้างผนัง
ก้ันน้ำ(เรียงหิน
ใหญ่)หนองตาคร้อ 
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำให้มี
น้ำไว้ใช้ในการ
บริโภค 

ผนังก้ันน้ำตามแบบอบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

41 โครงการขุดลอก
หนองประปาหมู่
๑๗ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

42 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(ไฟเบอร์) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๘ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

43 โครงการขุดบ่อ เพ่ือเก็บกักน้ำ บ่อบาดาลตามแบบ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย ประชาชนและเกษตรกร กองช่าง 
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บาดาลพร้อมระบบ
ไฟหมู่ ๑๘ 

สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

ละของ
ประชาชนที่

ใช้บ่อ
บาดาล 

มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

44 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๙ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรมิาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

45 โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๑๙
(หนองเสม็ด) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

45 โครงการสร้างฝาย
ก้ันน้ำทิศเหนือ
หมู่บ้าน 
หมู่๑ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ๖๔๘,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

46 โครงการขุดลอก
หนองตระแสง  หมู่
๑ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓ ม. 
หรือตามแบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

47 โครงการขุดลอก
คลองล้น-ลำห้วย
กะนัง  หมู่๒ 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

48 โครงการขุดลอกลำ
ห้วยกระนัง  หมู่๓   
ระยะทาง ๒๐๐
เมตร 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

49 โครงการขุดลอก
หนองพนม  หมู่ ๔ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซม
ฝายน้ำล้น ทศิ
ตะวันออกหมู่บ้าน 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู

งานซ่อมแซมตามสภาพ
ของฝายน้ำล้นตามแบบ
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด

กองช่าง 
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หมู่ ๕ ขาดน้ำ แคลนน้ำ 
51 โครงการลอกสระ  

ทางทิศใต้หมู่บ้าน 
ซอยโคกตารอด 
หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกสระน้ำขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

52 โครงการขุดลอก
หนองปลิง  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

53 โครงการขุดลอก
คลองส่งน้ำเข้าสู่บ่อ
ตาเกิด  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

คลองส่งน้ำ คสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำ ขนาด
กว้าง ๒ ม. ยาว ๑,๐๐๐ 
ม. ลึก ๐.๐๕ ม. หรือตาม
แบบ อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

54 โครงการขุดลอก
คลองล้อมป่าโคก
ตาบต  หมู่ ๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

คลองส่งน้ำคสล./ท่อส่ง
น้ำ/ทางเดินน้ำขนาดกว้าง
๒ม. ยาว๑,๐๐๐ม. ลึก
๐.๐๕ม. หรือตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ความยาว
ของคลอง 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

55 โครงการขุดลอก
หนองน้ำบ้านตรม  
หมู่  ๗ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

56 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๗ 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

57 โครงการขุดลอก
หนองน้ำกระทม  
หมู่ ๘ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

58 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นคลองหลัง
บ้านบุฤาษี หมู่ ๑๐ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

59 โครงการขุดลอก เพ่ือกักเก็บน้ำ ขุดลอกหนองขนาดกว้าง ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่ ประชาชนและเกษตรกร กองช่าง 
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หนองน้ำคลองไส้ไก่
ถนน ๒๑๔-หนอง
โตง  หมู่ ๑๐ 

สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

 

เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

กักเก็บ มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

60 โครงการขุดลอกลำ
ห้วย หมู่ ๑๒ ทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน 
 

เพ่ือกักเก็บน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 
 

 

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

61 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นทิศ
ตะวันออกหมู่บ้าน 
หมู ่๑๒ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

62 โครงการขุดบ่อ
บาดาลน้ำลึก (ใกล้
ประปาใหม่)หมู่ 
๑๓ 

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ำสำหรับใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคใน
ฤดูขาดนำ้ 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

63 โครงการขุดลอก
หนองกาบซีม  หมู่ 
๑๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

64 โครงการขุดหนอง
น้ำโคกระโยงแหล่ง
ใหม่  หมู่ ๑๕ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

65 โครงการขุดหนอง
น้ำกระทม  หมู่ ๑๕ 
(ต่างตอบแทน) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

66 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(แชมเปญมี
ป๊ัมแล้ว) ศาลา
หมู่บ้านหมู่๑๕ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำ ตามแบบ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

67 โครงการลอกลำ
ห้วย  ตรงขา้ม

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน

ขุดลอกลำห้วยตามแบบ
อบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/

กองช่าง 
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ศาลาประชาคม 
หมู่ ๑๖ 

การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

68 โครงการสร้างฝาย
น้ำล้นลำห้วยตรง
ข้ามศาลา
ประชาคม หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ฝายน้ำล้นตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

69 โครงการขุดบ่อ
บาดาลหนองขี้
เหล้า หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค
ในยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

70 โครงการสร้างผนัง
ก้ันน้ำ(เรียงหิน
ใหญ่)หนองตาคร้อ 
หมู่ ๑๖ 

เพ่ือเก็บกักน้ำให้มี
น้ำไว้ใช้ในการ
บริโภค 
 

ผนังก้ันน้ำตามแบบอบต. ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

71 โครงการขุดลอก
หนองประปาหมู่
๑๗ 
 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 
หรือตามแบบอบต. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

72 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(ไฟเบอร์) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๘ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปรมิาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

73 โครงการขุดบ่อ
บาดาลพร้อมระบบ
ไฟหมู่ ๑๘ 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

บ่อบาดาลตามแบบ
มาตรฐานกรมทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมหรือตาม
แบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนร้อย
ละของ

ประชาชนที่
ใช้บ่อ
บาดาล 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

74 โครงการสร้าง ถัง
กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ) 
ศาลาหมู่บ้านหมู่
๑๙ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำตามแบบ
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

75 โครงการขุดลอก
หนองน้ำ หมู่ ๑๙
(หนองเสม็ด) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู

ขุดลอกหนองขนาดกว้าง
เฉลี่ย๕ม. ยาวเฉลี่ย
๑,๐๐๐ม. ลึกเฉลี่ย๓ม. 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด

กองช่าง 
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ขาดน้ำ หรือตามแบบอบต. แคลนน้ำ 
76 โครงการสร้าง ถัง

กักเก็บน้ำใน
หมู่บ้าน(แชมเปญ)
พร้อมเจาะบาดาน 
ศาลาหมู่บ้าน  บ้าน
ละหุ่ง  หมู4่ 

เพ่ือกักเก็บน้ำ ถังกักเก็บน้ำตามแบบ
อบต. 

5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ 5๐๐,๐๐๐ ปริมาณน้ำที่
กักเก็บ 

ประชาชนและเกษตรกร
มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค/
บริโภคในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลนาบัว 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้
เหมาะสมกับความ
ต้องการและการใช้
งาน 

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กภายในตำบล/ห้องน้ำ/
โรงเรียนสนามเด็กเล่น ให้
เหมาะกับการใช้งาน และ
ประโยชน์ส่วนรวมตาม
แบบแปลน อบต.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กได้รับประโยชน์จาก
การมีสถานที่ใช้สอยและ
จัดกิจกรรมต่างๆเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 

๒ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กภายใน
ตำบลนาบัว 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 
ศพด.ให้เกิดความ
สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ 
ศพด. ภายในตำบลให้เกิด
ความสวยงามและเหมาะ
ต่อการใช้ประโยชน์ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

สภาพแวดล้อมบริเวณ 
ศพด.มีความสวยงามเพ่ิม
มากขึ้นเป็นการดึงดูดให้
เด็กเกิดความสนใจใน
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

๓ โครงการจัด
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติและ
สนับสนุนงานวัน
เด็กของโรงเรียนใน
เขตบริการ อบต. 

สนับสนุนวัสดุ สื่อการ
เรียนการสอน ของขวัญ
หรือทุนการศึกษาให้แก่
เด็กของโรงเรียนต่างๆใน
เขตบริการของ อบต. 

21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 จำนวนเด็กที่ร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีขวัญและกำลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๔ โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น 

เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ทางดา้นต่างๆของ
เด็ก 

จัดซ้ือครุภัณฑ์สนามเด็ก
เล่น เช่น ชิงช้า ม้าหมุน 
โลกหมุน ม้ากระดก ฯลฯ 
ให้กับ ศพด.ในเขตบริการ
ของ อบต. 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ครุภัณฑ์สนาม
เด็กเล่น 

เด็กมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยและ
สุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๕ โครงการสนับสนุน เพ่ือพัฒนาทางด้าน จัดซ้ือสื่อการเรียนการ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สื่อการเรียนการ เด็กมีพัฒนาการและ กอง
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สื่อการเรียนการ
สอน 

ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 

สอน ทักษะในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น การศึกษา
ฯ 

๖ โครงการอาหาร
กลางวันเด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก แก่
เด็กนักเรียน ศพด./
โรงเรียนในเขตบริการ 
อบต. 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

4,853,600 
อุดหนุน 

จำนวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา
ฯ 

๗ โครงการอาหาร
เสริม (นม) 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) แก่เด็ก
นักเรียน ศพด./โรงเรียน
ในเขตบริการ อบต. 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

2,096,080 
อุดหนุน 

จำนวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา
ฯ 

๘ โครงการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ภายในตำบลนาบัว 

เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การเรียนรู้ 
 
 

จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ
ให้แก่ ศพด. ภายในตำบล
แห่งละ 3 เครื่อง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

เด็กมีขวัญกำลังใจเพ่ิมมาก
ขึ้นมีสมาธิในการศึกษา
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

๙ โครงการปรับปรุง
อาคารเรียน 

เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศการ
เรียนการสอนให้มี
ความเหมาะสม
เพ่ือให้มีอาคาร
เรียนที่ใช้ประโยชน์
สูงสุด 

ปรับปรุงอาคารเรียนให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ศพด.ที่
ได้รับการพัฒนา 

มีอาคารเรียนที่อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์สวยงาม
พร้อมใช้งานสามารถสร้าง
บรรยากาศพนักงานมี
อุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการเด็กเล็ก
ให้มีความพร้อม
ก่อนวัยเรียน 

อาคารขนาดกว้าง 12 ม. 
ยาว 16 ม. พร้อมรั้วและ
เสาธงตามแบบแปลน 
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ศพด. เด็กเล็กก่อนวัยเรียนมี
พัฒนาการที่ดีขึ้นก่อนเข้า
รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการอุดหนุน
สนับสนุนโรงเรียน/
ศพด.ในเขตบริการ
ของ อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
อุดหนุนส่งเสริม
งานด้านวิชาการ 
นันทนาการ ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจัย
ด้านการศึกษา ดา้นงาน
วิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน ศพด. 
ร.ร.ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะทางด้านต่างๆ
เพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๑๒ โครงการมอบ เพ่ือช่วยเหลือเด็ก มอบทุนการศึกษาแก่เด็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนเด็กที่ เด็กมีขวัญและกำลังใจใน กอง
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ทุนการศึกษา เรียนดีแต่ยากจน 
ได้มีขวัญกำลังใจใน
การเรียนต่อ 

นักเรียน ศพด./โรงเรียน
ในเขตบริการ อบต. 

     ได้รับ การศึกษาเล่าเรียน การศึกษา
ฯ 

13 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าหนังสือเรียน) 

เพ่ือพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซ้ือสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

14 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

เพ่ือพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซ้ือเครื่องแบบนักเรียน
ให้กับ ศพด. ในเขตบริการ 
ของ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องแบบ
นักเรียน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

15 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

เพ่ือพัฒนาทางด้าน
ทักษะการเรียนรู้
ของเด็กให้ได้รับ
พัฒนาการ 

จัดซ้ือสื่อการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์
เสริมสร้างทักษะให้กับ 
ศพด. ในเขตบริการ ของ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สื่อการเรียนการ
สอน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะในการเรียนรู้ที่ดีขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๒  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสงเคราะห์
เครื่องกันหนาว 

เพ่ือสงเคราะห์เด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

จัดซ้ือผ้าห่มเพ่ือ
สงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 
เด็ก สตรี คนชรา คน
พิการ ฯลฯ จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผูด้้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๒ โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการทุพพลภาพ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วย
เอดส์/ผู้ยากไร้ ฯลฯ 

เพ่ือให้ประชาชนใน
ตำบลให้มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้แก่ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์/
ผูย้ากไร้ ฯลฯ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแลและมี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๓ โครงการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ (เบ้ีย
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ือสงเคราะห์
ผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ
ในตำบล 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

16,276,800 
อุดหนุน 

จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๔ โครงการสงเคราะห์
ผู้พิการ (เบ้ียผู้
พิการ) 

เพ่ือสงเคราะห์ผู้ที่มี
ฐานะยากจนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

จัดสวัสดิการและ
สงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ
ในตำบล 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

1,662,000 
อุดหนุน 

จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๕ โครงการจด
ทะเบียนผู้พิการ 

เพ่ือสงเคราะห์ผู้
พิการทุพพลภาพ
ในตำบลให้มีชีวิตที่
ดีขึ้น 

จัดจดทะเบียนคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสในตำบล 
จำนวน 19 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจาก
สังคมและมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๖ โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

เพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยและ
ครอบครัวของ

ให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวและ
ผู้ประสบภัยต่างๆตาม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ผู้ประสบภัยสามารถพลิก
ฟ้ืนและมีโอกาสในการ
ดำรงชีพเช่นปกติได้

สำนัก
ปลัด 
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ผู้ประสบภัย ความเหมาะสม รวดเร็วยิ่งขึ้น 

๗ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่
จดทะเบียนไว้
โครงการ (ส.ย.) 

ให้ความช่วยเหลือด้าน
ต่างๆของผูท้ี่จดทะเบียน
ไว้ตามโครงการ (ส.ย.)
ต่างๆ ของตำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่
ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๘ โครงการสงเคราะห์
สมาชิก อปพร. 

เพ่ือสงเคราะห์
สมาชิก อปพร. ที่
ประสบภัยจากการ
เข้าปฏิบัติหน้าที่
ร่วมกับ อบต. 

สงเคราะห์อุปกรณ์
การแพทย์และค่า
รักษาพยาบาลตามความ
เหมาะสม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

สมาชิก อปพร. มีขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

สำนัก
ปลัด 

๙ โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปราศจาก
โรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

จัดอบรมด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การป้องกันเสริมสร้าง
รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ 
โรคระบาด ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ประชากรมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๐ สนับสนุนการทำ
อาชีพของผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มี
รายได้เพ่ิม 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรม/อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๑ โครงการตรวจ
สุขภาพคนพิการ 

เพ่ือป้องกันการเกิด
ความพิการ
ซ้ำซ้อน/เพ่ือให้คน
พิการได้รับการ
รักษาอย่าง
ทันท่วงท ี

จัดโครงการตรวจสุขภาพ
คนพิการ ปีละ 1 ครั้ง โดย
การประสานสถานีอนามัย
ภายในตำบลเพ่ือ
ดำเนินการตรวจสุขภาพ
คนพิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ได้รับ
การตรวจ 

ผู้พิการ มีสุขภาพจิตที่ดี
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๒ โครงการสนับสนุน
เครื่องช่วยความ
พิการแก่คนพิการ 

เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับความ
สะดวกสบายใน
การดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 

สนับสนุนงบประมาณ/
อุปกรณ์/เครื่องชายเหลือ
ความพิการของคนพิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

คนพิการมีการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได ้

สำนัก
ปลัด 

๑๓ โครงการ
อาสาสมัครดูแลคน
พิการ (อพมก.) 

เพ่ือให้คนพิการ
ได้รบัการดูแลฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้าน

จัดอบรมเสริมความรู้/
สนับสนุน/อุดหนุน ปัจจัย
ต่างๆแก่อาสาสมัคร 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

จำนวนผู้ได้รับ
การสนับสนุน 

คนพิการมีการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจสามารถ

สำนัก
ปลัด 
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ต่างๆ ช่วยเหลือตัวเองได้ 

๑๔ โครงการศูนย์การ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพคนพิการ  

เพ่ือเพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ด้านต่างๆแก่
คนพิการ 

อาคาร คสล. ตามแบบ 
อบต. 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคาร คสล. คนพิการมีการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางร่างกาย
และจิตใจ สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ 

สำนัก
ปลัด 

๑๕ โครงการส่งเสริม
การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพคน
พิการ 

เพ่ือส่งเสริมให้คน
พิการได้รับโอกาส
ทางการศึกษา 

มอบทุนการศึกษาแก่ผู้
พิการที่ต้องการเรียนแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย ์

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

คนพิการได้พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ มีความรู้ 
สามารถประกอบอาชีพได้ 

สำนัก
ปลัด 

๑๖ โครงการงานวันคน
พิการ 

เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่ผู้พิการ
และสร้าง
สุขภาพจิตที่ด ี

จัดงานวันผู้พิการขึ้น
ประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ผู้พิการมีขวัญและกำลังใจ 
สุขภาพจิตดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๗ โครงการเพ่ือน
เยี่ยมเพ่ือน 

เพ่ือสร้างขวัญและ
กำลังใจแก่ผู้พิการ
และสร้าง
สุขภาพจิตที่ด ี

จัดเวทีพบปะหรือลงพ้ืนที่
เยี่ยมคนพิการเพ่ือให้
กำลังใจ ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้พิการมีขวัญและกำลังใจ 
สุขภาพจิตดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๘ โครงการสร้าง
ห้องน้ำ/ทางลาด
สำหรับคนพิการ 

เพ่ืออำนวยความ
สะดวกแก่ผู้พิการ 

ทางลาด/ห้องน้ำ สำหรับผู้
พิการ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ห้องน้ำ/ทางลาด ผู้พิการได้รับความ
สะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๑๙ โครงการอบรม
เสริมความรู้ด้าน
สิทธิคนพิการ 

เพ่ือให้ผู้พิการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองสวัสดิการและ
สิทธิของตน 

จัดอบรมให้ความรู้ด้าน
สิทธิคนพิการ ปีละ 1 ครั้ง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้ที่ได้รับ
การอบรม 

ผู้พิการได้รับรู้สวัสดิการ
และสิทธิของตนเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๒๐ โครงการพัฒนา
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ผู้สูงอายุและผู้ดแูล
ผู้สูงอายุ) 

เพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ปราศจาก
โรคติดต่อ โรค
ระบาด ฯลฯ 

จัดอบรมด้านพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
(ผู้สูงอายุและผู้ดแูล
ผู้สูงอายุ)  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้ได้รับ
การสงเคราะห์ 

ประชากรมีสุขภาพที่ดี
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนัก
ปลัด 

๒๑ โครงการสนับสนุน
กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจตำบลนา
บัว 

เพ่ือให้กลุ่ม
กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจมี
ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพเพ่ิม

จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้  
สนับสนุนวัสดุ/ปัจจัย ฯลฯ 
แก่กองทุน/สมาคม
ฌาปนกิจตำบลนาบัว 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

กองทุน/สมาคมฌาปนกิจ
ตำบลนาบัวมีศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพ่ิมมากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
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มากขึ้น 

๒๒ โครงการสนับสนุน
กองบุญคุณธรรม
สวัสดิการชุมชน
ตำบลนาบัว 

เพ่ือให้กลุ่ม
กองทุน/สมาคม มี
ศักยภาพ 
ประสิทธิภาพเพ่ิม
มากขึ้น 

จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้  
สนับสนุนวัสดุ/ปัจจัย ฯลฯ 
แก่กองทุน/สมาคม  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนกิจกรรม
ที่ดำเนินการ 

กองทุน/สมาคม  ตำบลนา
บัวมีศักยภาพ
ประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพ่ิมมากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

23 
โครงการส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ/ผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาส
ตำบลนาบัว 

เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาส มี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

สนับสนุนงบประมาณใน
การอบรม/อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพของ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จำนวนผู้รับการ
สนับสนุน 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

24 โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุตำบลนา
บัว 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้สูงอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ุ

- 300,000 300,000 300,000 300,000 
จำนวนผู้สูงอายุ

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้รับการ
ดูแลและมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสังคมใหร้่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๓  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

1. เพ่ือลดอัตรา
การป่วยโรค
ไข้เลือดออก 
2. เพ่ือกำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

วางทรายอะเบท ทุก 3 
เดือน/พ่นสารเคมี เมื่อ
การระบายของโรคใน
พ้ืนที่ข้างเคียงระยะ 3 
กิโลเมตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

มีอัตราผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกลดลง 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๒ โครงการควบคุม
และป้องกันโรคฉี่
หนู 

1. ลดอัตราการ
ป่วยโรคฉี่หนู 
2. ประชากรรู้ถึงวิธี
ป้องกันและพิษภัย
ของโรคฉี่หนู 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย ปีละ 1 
ครั้ง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายและสื่อ
ต่างๆและจัดหาอุปกรณ์
ป้องกันต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน หมู่บ้าน
ได้รับการส่งเสริม 

ลดจำนวนผู้ป่วยโรคฉี่หนู
และประชากรรู้ถึงวิธี
ป้องกันโรค 

สำนัก
ปลัด 

๓ โครงการอบรม/
รณรงค์เพ่ือป้องกัน
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงภัยยา
เสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝ้า
ระวังแก่กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
การสร้างกระแสสังคมใน
การต่อต้านที่จะไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 
สภ.สวาย 

๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันโรคเอดส์ 

เพ่ือให้ประชาชน
สามารถป้องกัน
ตนเองให้พ้นจาก

จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 
100 คน/ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจสร้าง
จิตสำนึกที่ดี ไม่นำพา

สำนัก
ปลัด 
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โรคเอดส์และเอ้ือ
อาทรต่อผู้ป่วยโรค
เอดส์ 

ตนเองและบุคคลใกล้ชิด
ไปเส่ียงต่อการติดโรค 

๕ โครงการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่
สุนัขและแมวในเขต
รับผิดชอบของ อบต. 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

55,000 
 

จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ไม่มีการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้า 
 

สำนัก
ปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 

๖ โครงการป้องกัน
และควบคุมโรค
ไข้หวัดนก 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ทาง
เสียงตามสายและสื่อต่างๆ
ฉีดพ่นสารเคมีในพ้ืนที่
เส่ียงต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ไม่มีการระบาดของโรค
ไข้หวัดนก 

สำนัก
ปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 

๗ โครงการป้องกัน
และควบคุม
โรคติดต่อต่างๆ 

เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมการแพร่
ระบาดของโรค 

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายปีละ 1 ครั้ง 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตามสายและสื่อ 

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ไม่มีการระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๘ โครงการพัฒนา
หมู่บ้านเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

เพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน
ให้มีความเข้มแข็ง 

จัดโครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตาม
หมู่บ้านเป้าหมาย 
ประมาณ 19 หมู่บ้าน 

190,000 190,000 190,000 190,000 190,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมูบ้่านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

สำนัก
ปลัด 

๙ โครงการแก้ไข
ปัญหาและจัด
ระเบียบหมู่บ้าน ที่
ปรากฏข่าวสารยา
เสพติด 

เพ่ือแก้ไขปัญหา
พ้ืนที่แพร่ระบาด
และหมู่บ้านที่
ปรากฏปัญหา 

จัดโครงการแก้ไขปัญหา
และจัดระเบียบหมู่บ้านที่
ปรากฏข่าวสารยาเสพติด 
ตามหมู่บ้านเป้าหมาย
ประมาณ 19 หมู่บ้าน 

95,000 95,000 95,000 95,000 95,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

หมู่บ้านมีความเข้มแข็ง 
ปราศจากยาเสพติด 

สำนัก
ปลัด 

๑๐ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต 
อบต. เช่น การพัฒนาสักย
ภาพด้านสาธารณสุขการ
แก้ปัญหาสาธารณสุข การ
จัดบริการสุขภาพเบ้ืองต้น 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๑๑ โครงการเฝ้าระวัง
สารปนเป้ือนใน
อาหารเครื่องสำอาง
และยาแผนโบราณ 

เพ่ือป้องกันสาร
ปนเป้ือนสิ่งเจือปน
ในอาหาร 
เครื่องสำอาง ยา
แผนโบราณ 

จัดโครงการเฝ้าระวังสาร
ปนเป้ือนในอาหารเครื่อง
สำองและยาแผนโบราณ
แก่หมู่บ้านชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
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นาบัว 

๑๒ โครงการคัดกรอง
เบาหวาน/ความดัน
โลหิตสูง 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพที่ดีขึ้น 

วัดความดัน/ตรวจน้ำตาล/
จัดกิจกรรมต่างๆในการ
รณรงค์ต่างๆตามโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพ
คุณภาพชีวิตที่ดขีึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๑๓ โครงการพัฒนา
กำลังคนด้าน
สาธารณสุข 

เพ่ือให้อาสาสมัคร
สาธารณสุขมี
ความรู้
ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 

จัดอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

อาสาสมัครสาธารณสุข
ความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๑๔ โครงการจ้างเหมา
บริการงานตรวจ
ป้องกันโรคสัตว์ใน
ตำบล 

เพ่ือพัฒนางาน
ตรวจป้องกันโรค
สัตว์,เพ่ิมศักยภาพ
ด้านสุขภาพสัตว์,
ส่งเสริมการเลี้ยง
สัตว ์

จ้างเหมาบริการปศุสัตว์ 
ตำบลละ 3 คน 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เกิดเครือข่ายผู้ปฏิบัติงาน
ด้านปศุสัตว์ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
โรคสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ 

สำนัก
ปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอ 

๑๕ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

เพ่ือให้ประชาชน
และเยาวชนมีความ
ตระหนักถึงพิษยา
เสพติด 

จัดอบรม/รณรงค์/เฝ้า
ระวังแก่กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้าน ชุมชน จำนวน 
19 หมู่บ้าน /สถานศึกษา 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจและมี
การสร้างกระแสสังคมใน
การต่อต้านที่จะไม่ยุ่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

สำนัก
ปลัด 
อำเภอ
เมืองฯ 

๑๖ โครงการบำบัด
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพตดิ
ระบบสมัครใจหรือ
ก่ึงสมัครใจ 

เพ่ือบำบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพตดิ 

บำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพตดิระบบ
สมัครใจหรือก่ึงสมัครใจ 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จำนวนผู้เข้ารับ
การบำบัด 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
อำเภอ
เมืองฯ 

๑๗ โครงการตั้งด่าน
ตรวจตราและเฝ้า
ระวังยาเสพติดใน
พ้ืนที่ตำบลนาบัว 

เพ่ือเฝ้าระวังตรวจ
ตราป้องกันยาเสพ
ติด 

ตั้งด่านตรวจตราและเฝ้า
ระวังยาเสพติด 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

50,000 
อุดหนุน 

 

จำนวนครั้งทีต่ั้ง
ด่าน 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
สภ.สวาย 

๑๘ โครงการจัดตั้งและ
ฟ้ืนฟูผู้ประสานพลัง
แผ่นดิน (25 ตา

เพ่ือเฝ้าระวังยาเสพ
ติดในพ้ืนที ่

จัดตั้งและฟ้ืนฟูผู้ประสาน
พลังแผ่นดิน(25 ตาสัปปะ
รด) 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
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สัปปะรด) บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๑๙ โครงการป้องกัน
และแก้ปัญหายา
เสพติดกิจกรรม 
ส่งเสริมบำบัดฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพตดิ 

เพ่ือบำบัดฟ้ืนฟูผู้
ติดยาเสพตดิ 

บำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้
เสพ/ผู้ติดยาเสพตดิ  

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จำนวนผู้เข้ารับ
การบำบัด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.บ.
นาบัว 

๒๐ โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ฝึกอบรมอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการ
บำบัดฟ้ืนฟู 

เพ่ือฝึกอาชีพให้กับ
ผู้ผ่านการบำบัด 

ฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้
ผ่านการบำบัด 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

50,000 
อุดหนุน 

จำนวนผู้เข้ารับ
การฝึก 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอ 

๒๑ โครงการจัดซ้ือวัสดุ
อุปกรณ์ตรวจสาร
เสพติด 

เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตรวจ
สารเสพติดแบบต่างๆ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 วัสดุ/อุปกรณ์ 
ตรวจสารเสพติด 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
อำเภอ
เมืองฯ 

๒๒ โครงการให้บริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตของ
ประชาชน 

การให้บริการการแพทย์
ฉุกเฉินต่างๆ เช่น อบรม
อาสาสมัครจัดตั้งทีมหนึ่ง
ตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ฯลฯ 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

ทีมกู้ชีพ/กู้ภัย ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

สำนัก
ปลัด 
อำเภอ
เมืองฯ 

๒๓ โครงการเยาวชน
คนดีศรีสุรินทร ์

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

โครงการเยาวชนคนดีศรี
สุรินทร ์

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
สภ.สวาย 

๒๔ โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษา
ปลอดภัยจากยา
เสพติด 

โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 

105,000 105,000 105,000 105,000 105,000 จำนวนครั้งที่จัด
กิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
กอง
การศึกษา
ฯ 

๒๕ โครงการขุด
ตรวจหาสารเสพติด 

สุ่มตรวจผู้เสพ/ผู้
ติดเข้ารับการ
บำบัด 

จัดตรวจหาสารเสพติด 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
อำเภอ
เมืองฯ 



239 
  
26 โครงการสัตว์ปลอด

โรค คนปลอดภัย 
เพ่ือป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าและความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ค่าดำเนินการ สำรวจ
จำนวนสุนัข/แมว และการ
จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์
ในการฉีด ฯลฯ เพ่ือ
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
 

๑๕๐,๐๐๐ 
  

๑๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนสัตว์เล้ียง
ที่ได้รับวัคซีน 

ลดการระบาดและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ความ

ปลอดภัยในชีวิตเพ่ิมขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๔  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการจัดซ้ือ
อุปกรณ์กีฬา 

เพ่ือให้ประชาชน
เยาวชนและ
นักเรียนมีอุปกรณ์
กีฬาอย่างเพียงพอ 
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้กับ
ชุมชนและโรงเรียน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 วัสดุอุปกรณ์กีฬา ประชาชนเยาวชนและ
นักเรียนมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอกับความต้องการ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒ โครงการส่งเสริม
กีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน 

เพ่ือส่งเสริมกีฬา
ประเภทต่างๆให้
พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

จัดส่งทีมกีฬาประเภท
ต่างๆเข้าร่วมการแขง่ขัน
กับหน่วยงานที่จัดการ
แข่งขัน 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

120,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเยาวชนให้มา
สนใจการเล่นกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๓ โครงการจัดการ
แข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบ้าน 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิดความ
สามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬาสากล
และกีฬาพ้ืนบ้านประเภท
ต่างๆร่วมกับหมู่บ้านทั้ง 
19  หมู่ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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๔ โครงการก่อสร้าง/

ปรับปรุง ลานกีฬา 
เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิดความ
สามัคค ี

ก่อสร้างลานกีฬาขนาด 
กว้าง 9 ม. ยาว 32 ม. 
หนา 0.15 ม. ตามแบบ 
อบต./ปรับปรุงสภาพลาน
กีฬา ตามแบบ อบต. 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มา
สนใจการเล่นกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา ตำบล
นาบัว 

เพ่ือให้มีสนามกีฬา
ที่ได้มาตรฐานและ
จัดการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
ตำบล เช่น ลานกีฬา 
สนามฟุตบอล ฯลฯ 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

สนามกีฬา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
,ประชาชนสนใจการเล่น
กีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๖ โครงการออกกำลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬามี
สุขภาพแข็งแรง,ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์,เกิด
ความสามัคค ี

จัดกิจกรรมการออกกำลัง
การเพ่ือสุขภาพ (เต้นแอโร
บิค ฯลฯ) ร่วมกัยสถานี
อนามัยหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๗ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สนามกีฬา 

เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและเกิด
ประโยชน์ใช้สอย
อย่างถึงที่สดุ 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์/สนาม
กีฬา/อัฒจรรย์/ห้องน้ำ 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ภูมทัศน์สนาม
กีฬา 

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
ประชาชนสนใจ พนักงาน
มีอุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๘ โครงการก่อสร้างรั้ว
รอบสนามกีฬา 

เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและ
ป้องกันไม่ให้สัตว์
เล้ียงเข้ามาทำ
ความเสียหาย 

รัว้รอบสนามกีฬาต่างๆ 
ตามแบบ อบต. 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

รั้วรอบ เกิดความสวยงามและ
สนามกีฬามีอายุการใช้
งานนาน 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๙ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องออกกำลัง
กาย 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

จัดซ้ือเครื่องออกกำลังกาย 
ตามแบบ อบต. 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 เครื่องออกกำลัง
กาย 

ประชาชนเยาวชนให้มา
สนใจการเล่นกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๑๐ โครงการก่อสร้าง
โรงยิม 

เพ่ือให้มีสถานที่
เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐานและ
จัดการแข่งขันใน
ระดับต่างๆ 

ก่อสร้างโรงยิม ตามแบบ 
อบต.นาบัว 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

โรงยิม มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสนใจ 
การเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๑๑ โครงการพัฒนา
กีฬาต้านยาเสพตดิ 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด

จัดการอบรม/ฝึกสอน แก่
เยาวชนที่ร่วมโครงการ 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เกิดความสามัคคีในหมู่

 กอง
การศึกษา
ฯ 
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ประโยชน์และเกิด
ความสามัคค ี

คณะและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

อำเภอ
เมืองฯ 

๑๒ โครงการจัดซ้ือสระ
ว่ายน้ำเคลื่อนที ่

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบล และ
สถานศึกษา ในการ
สอนว่ายน้ำ 

สระว่ายน้ำเคลื่อนที่ ตาม
แบบ อบต. 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

45,000 
 

สระว่ายน้ำ
เคลื่อนที่ 

ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๑๓ โครงการก่อสร้าง
สระว่ายน้ำ 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
ร่วมกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล และ
สถานศึกษา ในการ
สอนว่ายน้ำ 

สระว่ายน้ำ ตามแบบ 
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สระว่ายน้ำ ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๑๔ โครงการก่อสร้าง
ลานกีฬา 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์และเกิด
ความสามัคค ี

ก่อสร้างลานกีฬา ตาม
แบบ อบต. 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

ลานกีฬา ประชาชนเยาวชนให้มา
สนใจในการเล่นกีฬาเพ่ิม
มากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

๑๕ โครงการวัคซีน
ป้องกันเด็กจมน้ำ 

เพ่ือให้เด็กได้ฝึก
การว่ายน้ำ  
ป้องกันสูญเสียชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดอบรม , ฝึกทักษะ สอน
การว่ายน้ำ แก่เด็ก 
เยาวชน กลุ่มเป้าหมาย 
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนผู้เข้ารับ
การอบรม 

เด็ก เยาวชน 
กลุ่มเป้าหมายสามารถว่าย
น้ำเป็น ลดการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
กอง
การศึกษา
ฯ 
รพ.สต.นา
บัว 
รพ.สต.
บ้านนาบัว 

๑๖ โครงการส่งเสริม
งานประเพณีขึ้นเขา
สวาย 

เพ่ือสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม
ของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

จัดงานกิจกรรมประเพณี
ขึ้นเขาสวายร่วมกับชุมชน
และหน่วยงานราชการ
ต่างๆ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 งานประเพณีขึ้น
เขาสวาย 

ประชาชนเกิดความ
สามัคคีและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีให้คง
อยู่สืบไป 

กอง
การศึกษา
ฯ 
 

๑๗ โครงการส่งเสริม
งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาให้คงอยู่
ต่อไป 

ร่วมจัดงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาร่วมกับ
ชุมชน/หน่วยงานอ่ืนๆและ
ให้การสนับสนุนอ่ืนๆ 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

งานแห่เทียน
เข้าพรรษา 

ประชาชนเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันและมีการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่

กอง
การศึกษา
ฯ 
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ต่อไป 

๑๘ โครงการส่งเสริม
กิจกรรมของอำเภอ
และจังหวัดสุรินทร ์

เพ่ือให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อำเภอและจังหวัด
สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมจัดและสนับสนุนงาน
และกิจกรรมต่างๆของ
อำเภอและจังหวัดสุรินทร์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม งานและกิจกรรมต่างๆ
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีการ
แสดงออกถึงความสามคัคี 
การรวมกลุ่ม 

สำนักปลัด 

๑๙ โครงการส่งเสริม
งานวันสำคัญทาง
ศาสนา 

เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความซาบซ้ึง
และตระหนักในวัน
สำคัญต่างๆปฏิบัติ
ตนให้ถูกต้อง 

ประชาชนและเยาวชน
ร่วมกิจกรรมพิธีทาง
ศาสนาและร่วมกันทำบุญ 
ถวายสังฆทานตามวดั
ต่างๆ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆร่วมกันสืบสาน
ประเพณีของท้องถิ่นให้คง
อยู่ต่อไป 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒๐ โครงการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 

เพ่ือแสดงความ
จงรักภักดีต่อ
สถาบัน
พระมหากษัตริย์
ของปวงชนชาวไทย 

หน่วยงานราชการร่วมกับ
ประชาชนร่วมกันจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม เป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีของปวง
ชนชาวไทย 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒๑ โครงการส่งเสริม
สนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรม
พ้ืนฐาน 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
การแสดงพ้ืนบ้าน
ท้องถิ่นให้คงอยู่
ต่อไป 

สนับสนุนปัจจัยและวัสดุ
อุปกรณ์การละเล่น การ
แสดง ตามความเหมาะสม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดและศึกษาต่อ 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒๒ โครงการวัน
ผู้สูงอายุ 

เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีการรดน้ำ
ดำหัวผู้ใหญ่ 

จัดงานวันผู้สูงอายุ
ประจำปี ทุกปี ปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

วัฒนธรรมทีด่ีงามยงัคงอยู่
ต่อไป เป็นการแสดงออก
ถึงความมีสัมมาคารวะ 
ความเป็นไทย 

กอง
การศึกษา
ฯ 
 

๒๓ โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

เพ่ืออนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์
ให้คงอยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีสงกรานต์
ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

งานประเพณี
สงกรานต ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดและศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

กอง
การศึกษา
ฯ 
 

๒๔ โครงการจัดงาน
ลอยกระทง 

เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
ลอยกระทงให้คง
อยู่ต่อไป 

จัดงานประเพณีลอย
กระทงร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

งานลอยกระทง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยังคงอยู่ให้ชนรุ่นหลังได้
สืบทอดและศึกษาต่อไปใน
อนาคต 

กอง
การศึกษา
ฯ 
 

๒๕ โครงการอุดหนุน
สาธารณะ
ประโยชน์เหล่า

เพ่ือให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อำเภอและจังหวัด

อุดหนุนสาธารณะ
ประโยชน์เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวน
งบประมาณที่
อุดหนุน 

งานและกิจกรรมต่างๆ
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีการ
แสดงออกถึงความสามคัคี 

สำนักปลัด 
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กาชาดจังหวัด
สุรินทร ์

สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

การรวมกลุ่ม 

๒๖ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรม
สตรีเนื่องในวันสตรี
สากล/เทศกาลไหม
สุรินทร์และ
ประเพณีงานช้าง 

เพ่ือให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อำเภอและจังหวัด
สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

ร่วมแสดงนทิรรศกาล
กิจกรรมของสตรีตามแผน
ที่กำหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนกิจกรรม งานและกิจกรรมต่างๆ
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีการ
แสดงออกถึงความสามคัคี 
การรวมกลุ่ม 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๒๗ โครงการบรรพชา
ภาคฤดูร้อน 

เพ่ือให้เยาวชนมี
คุณธรรม  
จริยธรรม 

จัดโครงการบรรพชาภาค
ฤดูร้อน ตามแบบที่
กำหนด 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม เด็กและเยาวชน มีความรู้ 
มีคุณธรรม  จริยธรรม 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒๘ โครงการส่งเสริม
การเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าใจและมีความ
ความพร้อมในการ
เปิดประชาคม
อาเซียน 

จัดอบรม ส่งเสริมให้
ความรู้ในการเตรียมความ
พร้อมในการเปิด
ประชาคมอาเซียน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในการเตรียมความ
พร้อมในการเปิด
ประชาคมอาเซียนมากขึ้น 

สำนักปลัด 
กอง
การศึกษา
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
๔.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
กลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือ และผู้ที่มีความ
สนใจ จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกลุ่มอาชีพที่
เข้ารับการอบรม 

กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ มี
ความรู้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒ โครงการสนับสนุน
วัสดุ-อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ในการผสมเทียม 

เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต
ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยง
โค-กระบือ 

จัดซ้ืออุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ น้ำเช้ือ และ
อุปกรณ์ในการดำเนินการ
อ่ืนๆ 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

200,000 
 
 

วัสดุอุปกรณ์ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพและมีสาย
พันธุ์โค-กระบือ ที่ดีขึ้น  
เป็นที่ต้องการของตลาด 

สำนักปลัด 

๓ โครงการจัดทำซอง
ผสมเทียม โค-
กระบือ 

เพ่ือให้หมู่บ้าน/
ชุมชน ได้มีซอง
ผสมเทียมไว้ใช้ใน
การผสมพันธุ์ 

จัดทำซองผสมเทียมให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ละ 1 
ซอง ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ซองผสมเทียม ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายเพ่ิมมากขึ้น
ในการมีซองผสมเทียมไว้
ใช้ทุกหมู่บ้าน 

กองช่าง 

๔ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูก
ยางพารา 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

1. จัดอบรมให้กับกลุ่มผู้
ปลูกยางพารา 
2. จัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนในการผลิตและ
แปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

๕ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตน้ำ 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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๖ โครงการส่งเสริม

และพัฒนากลุ่ม
อาชีพทอผ้าไหม 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

๗ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตข้าว
หลาม 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

๘ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การแปรรูปสินค้า
ให้ดีขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

๙ โครงการส่งเสริม
และพัฒนากลุ่ม
อาชีพภายในตำบล
นาบัว 

เพ่ือปรับปรุงและ
ส่งเสริมให้กับกลุ่ม
อาชีพทุกกลุ่ม
ภายในตำบลมี
ความรู้และมีรายได้
เพ่ิมมากขึ้น 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆและปัจจัยในด้าน
การผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น พนักงานมี
อุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการจัดตั้งศูนย์
จำหน่ายสินค้า
ชุมชน/ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
และสนับสนุน
สินค้าชุมชน/การ
เรียนรู้ของชุมชน 

อาคาร คสล. ขนาดกว้าง 
6.00 ม. ยาว 18 ม. ตาม
แบบ อบต. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ศูนย์จำหน่าย
สินค้า/ศูนย์การ
เรียนรู ้

ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
ต่างๆมีแหล่งจำหน่าย
เปลี่ยนประสบการณ์
การณ์เรียนรู้ของชุมชน 

กองช่าง 

๑๑ โครงการก่อสร้าง
ลานตากผลผลิต
ชุมชนของ
เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริมให้กับ
เกษตรกรได้มีลาน
ตากผลผลิตได้ผล
ผลิตที่มีคุณภาพ
เพ่ิมมากขึ้น 

ลานตากผลผลิต ตามแบบ 
อบต. 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ลานตากผลผลิต เกษตรกรได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ิม
รายได้ ลดรายจ่าย 

กองช่าง 

๑๒ โครงการส่งเสริม
สนับสนุนธนาคาร
ข้าว/ฉางข้าวของ
เกษตรกร 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกร
ได้มีธนาคารข้าว/
ฉางข้าวของชุมชน
ในการพ่ึงตนเอง 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
,วัสดุการผลิตการก่อสร้าง
ธนาคารข้าว/ฉางข้าว ของ
เกษตรกร ตามแบบ อบต. 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ธนาคารข้าว เกษตรกรมีผลผลิตไว้
อุปโภค-บริโภค ยามขาด
แคลน รู้จักพ่ึงตนเองตาม
รอยเศรษฐกิจพอเพียง 

กองช่าง 

๑๓ โครงการก่อสร้าง/
ส่งเสริมสนับสนุน
โรงสีชุมชน 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกร
ได้มีโรงสีชุมชน 

ส่งเสริมสนับสนุนปัจจัย
,วัสดุการผลิตการก่อสร้าง
โรงสีชุมชน ของเกษตรกร 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

โรงสีชุมชน หมู่บ้าน/ชุมชนมีรายได้
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 
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๑๔ โครงการส่งเสริม

การเลี้ยงหมูหลุม 
เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

สนับสนุนลุกสุกรและ
ปัจจัยการผลิต,อบรม 
ฯลฯ ให้กับเกษตรกร 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 

๑๕ โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่ไข่แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 

๑๖ โครงการสนับสนุน
การดำเนินงาน
หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงาน
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชุมอบรมให้ความรู้
ส่งเสริมการดำเนินชีวิต
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวนคนที่เข้ารับ
การอบรม 

ประชาชนมีความรู้และ
ดำเนินชีวิตตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๑๗ โครงการสนับสนุน
อาชีพสตร ี

เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
ดำเนินงานอาชีพ
สตร ี

สนับสนุนอาชีพสตรี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

องค์กร/เครือข่ายองค์กร
สตรเีข้มแข็งและมีการ
ดำเนินกิจกรรมที่ต่อเนื่อง 
 

สำนักปลัด 
สนง.พช 

๑๘ โครงการส่งเสริม
การเพาะเห็ดฟาง 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๑๙ โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงปลาดุก 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๐ โครงการส่งเสริม
การปลุกมะละกอ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๑ โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงกบ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๒ โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนกลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๓ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผักกาด
หวานสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลูกผักหวาน
มีความรู้ในการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่ดขีึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
ปศุสัตว์
อำเภอฯ 
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๒๔ โครงการส่งเสริม

และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสู่
ระบบมาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าไหมมี
ความรู้ในการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่ดขีึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๒๕ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มสู่
ระบบมาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนนุกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตน้ำมี
ความรู้ในการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่ดขีึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
สนง.พช 

๒๖ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
หน่อไม้ฝร่ังสู่ระบบ
มาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ปลูก
หน่อไม้ฝร่ังมีความรู้ในการ
ผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๗ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของหมู่บ้าน/ตำบล 
สู่ระบบมาตรฐาน 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและจัดซ้ืออุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ในตำบลในการผลิตและ
แปรรูปสินค้า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการ
ผลิตและได้ผลผลิตที่ดีขึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

๒๘ โครงการส่งเสริม
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิต
ดอกไม้พลาสติก
จากวัสดุเหลือใช้ 

เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
การการแปรรูป
สินค้าให้สามารถ
ก้าวสู่
มาตรฐานสากลได ้

จัดอบรมให้กับกลุ่มอาชีพ
และจัดซ้ืออุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพใน
การแปรรูปสินค้าให้ได้
มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตดอกไม้
พลาสติกจากวัสดุเหลือใช้
มีความรู้ในการผลิตและ
ได้ผลผลิตที่ดขีึ้น 
ผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐานสากลและมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
สนง.พช 

 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๔. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
๔.๒  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์เขาพนม
สวาย 

เพ่ือปรับปรุงให้
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวมี
สถานที่พักผ่อน
และท่องเที่ยวชม
ธรรมชาต ิ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
วนอุทยานเขาพนมสวาย
ให้ดูสวยงามและเหมาะแก่
การใช้งาน ตามแบบ 
อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีที่พักผ่อน
หย่อนใจ,มีแหล่งท่องเที่ยว
,เพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

กองช่าง 

๒ โครงการท่องเทีย่ว
ชมของดีตำบลนา
บัว 

เพ่ือสร้างรายได้ 
ให้แก่ประชาชน
และสนับสนุนการ
ท่องเที่ยว 

จัดทำโครงการท่องเที่ยว
ชมของดีตำบลนาบัว  /
ประชาสัมพันธ์/จัด
นิทรรศการ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนคนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ประชาชนมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น , สถานที่
ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 
, 
สนง.พช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 



249 
  

สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การรักษาความมั่นคงชายแดน 

๕. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านชุมชนเข้มแข็ง 
๕.๑  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการส่งเสริม
การจัดทำแผน
ชุมชน 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดทำแผน
ชุมชนให้ชาวบ้านได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นแสดง
การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหาต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม มีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชน
และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา 

สำนักปลัด 

๒ โครงการ อบต.
สัญจร 

เพ่ือสำรวจความ
เป็นอยู่ ความ
ต้องการและปัญหา
ต่างๆ 

ลงพ้ืนที่สำรวจหมู่บ้าน ทั้ง 
19 หมู่ เพ่ือให้ทราบถึง
ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนได้รับการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกจุดทำให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการอบรม
เสริมสร้างศักยภาพ
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพ่ือให้เกิด
วิสัยทัศน์และ
ความสามารถใน
การจัดการ
แก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่นได ้

จัดอบรมให้กับราษฎร,
หมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน 
ภายในตำบล ทั้ง 19 
หมู่บ้าน เพ่ือให้เกิดความรู้
ความสามารถในด้านการ
พัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชน/ผู้นำ มีจิตสำนึกที่
ดีและมีวิสัยทัศนท์ี่ดทีำให้
การพัฒนาต่างๆเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา 

สำนักปลัด 

๔ โครงการฝึกอบรม 
ช.ร.บ. 

เพ่ือรักษาความ
สงบ ความ
ปลอดภัย และ
ความเรียบร้อยของ
ประชาชน และ
ทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน ช.ร.บ. 
ตำบลนาบัว ให้กับชุมชน
ในตำบล จำนวน 19 
หมู่บ้าน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 

๕ โครงการฝึกอบรม 
อปพร.  

เพ่ือรักษาความ
สงบ ความ
ปลอดภัย และ
ความเรียบร้อยของ

จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อปพร. ตำบลนาบัว ให้กับ
ชุมชนในตำบล ทั้ง 19  

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิม
มากขึ้น 

สำนักปลัด 
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ประชาชน และ
ทรัพย์สิน 

หมู่บ้าน 

๖ โครงการส่งเสริมให้
ประชาชนห่างไกล
ยาเสพติด 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าใจและตระหนัก
ถึงพิษภัยของยา
เสพติด 

จัดอบรมราษฎร,หมู่บ้าน,
ผู้นำชุมชน ทั้ง 19  
หมู่บ้าน ได้เข้าใจถึงพาภัย
ยาเสพติด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ราษฎรมีความเข้าใจถึงพิษ
ภัยของยาเสพติดและรู้จักวิธี
หลีกเล่ียงทำให้ไม่ตกเป็น
ทาสของยาเสพตดิ 

สำนักปลัด 

๗ โครงการรณรงค์
และป้องกันอุบัติภัย 

เพ่ือให้ประชาชนได้
เข้าใจและตระหนัก
ถึงโทษของอุบัติภัย 

จัดตั้งจุดตรวจและจัดซ้ือ
อุปกรณ์ในการตั้งจุดตรวจ
ที่จำเป็นต่างๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จำนวนครั้งทีต่ั้งจุด
ตรวจอุปกรณ์ต่างๆ 

ความสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
พนักงานมีอุปกรณ์ทางการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๘ โครงการหมู่บ้าน
ชุมชนสัมพันธ์,รัฐ
ราษฎร์ร่วมกัน
ป้องกันภัยชุมชน 

เพ่ือประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมี
ความสามัคคี,
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ตำรวจ 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆของตำรวจและ
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/
ตำบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน,เกิดความสามคัคี
ในหมู่คณะ 

สำนักปลัด 
สภ.สวาย 

๙ โครงการบ้านเมือง
น่าอยู่ 

เพ่ือให้หมู่บ้าน
ต่างๆดแูลรักษา
ความสะอาด 
ความถูกสุขอนามัย 
ความเรียบร้อยของ
หมู่บ้าน 

จัดการประกวดหมู่บ้านใน
ตำบล ทั้ง 19 หมู่บ้าน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่จัด หมู่บ้านมีความสวยงามน่า
อยู่ 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

ประชุม/อบรมกลุ่มองค์กร
ชุมชน/เครือข่ายองค์กร
ชุมชน(ศอช./สตร/ีอช.
กลุ่มอาชีพ/เครือข่าย 
กทบ. กข.ศจ.) 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม กลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กร
ชุมชนมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๑๑ โครงการสนับสนุน
กิจกรรม อปพร./
อสม./กลุ่มสตรี/
ช.ร.บ.  

เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อป
พร./อสม.ให้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/จัดซ้ือสนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ์/เครื่องแต่ง
กายในการปฏิบัติงานของ 
อปพร./อสม./กลุ่มสตรี 
ฯลฯ ตำบลนาบัว ตาม
ความจำเป็นต่างๆ  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิม
มากขึ้น,ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๒ โครงการก่อสร้าง
ป้อมยาม/ตำรวจ 

เพ่ือให้เกิดความ
สงบ ความ
ปลอดภัยและความ

ก่อสร้างป้อมยาม/ตำรวจ 
ภายในตำบลนาบัว ตาม
แบบแปลนของ อบต.นา

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ป้อมยาม/ป้อม
ตำรวจ 

ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิม
มากขึ้น 

กองช่าง 
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เรียบร้อยของ
ประชาชนและ
ทรัพย์สิน 

บัว 

๑๓ โครงการสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่ม/
องค์กร/เครือข่าย
องค์กรชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
องค์กรชุมชน/เครือข่าย
องค์กรชุมชน(ศอช./สตร/ี
อช.กลุม่อาชีพ/เครือข่าย 
กทบ. กข.คจ.) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

กลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กร
ชุมชนมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๑๔ โครงการส่งเสริม
การดำเนินงาน
กองทุนชุมชน 

เพ่ือให้
คณะกรรมการมี
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการ
บรหิารงานกลุ่ม 

ประชุม/อบรมการพัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุน
การดำเนินงานกองทุน
ชุมชน 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

คณะกรรมการมีความเข้าใจ
ในการบริหารจัดการกองทุน
ชุมชน 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๑๕ โครงการศูนย์
พัฒนาครอบครัว 

เพ่ือส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัวให้มี
ความเข้มแข็ง 

จัดตั้งศูนย์พัฒนา
ครอบครัว จัดอบรม
รณรงค์สานสัมพันธ์
ครอบครัวสายใยรักแห่ง
ครอบครัววันครอบครัว 
ฯลฯ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 

ครอบครัวมีความอบอุ่น มี
ความเข้มแข็ง 

สำนักปลัด 
สนง.พม. 

๑๖ โครงการจูงลูกจูง
หลานไปวัด 

เพ่ือปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ดีให้แก่
เยาวชน 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ 
จัดกิจกรรมต่างๆตาม
โครงการ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม เด็ก เยาวชนมีจิตสำนึกทีด่ี
เป็นคนดีของสังคม 

สำนักปลัด 
สนง.พม. 

๑๗ โครงการป้องกัน
ปราบปราม
อาชญากรรมแก่
ประชาชน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ความรู้และป้องกัน
ทรัพย์สินของ
ตนเอง 
 

จัดอบรมให้แก่ราษฎร,
หมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง
ไม่ให้สูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
สภ.สวาย 

๑๘ โครงการสมาชิก
แจ้งข่าว
อาชญากรรม 

เพ่ือให้ประชาชน
ร่วมกันสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมหรือ
เบาะแสต่างๆ 

จัดอบรมให้แก่ราษฎร,
หมู่บ้าน,ผู้นำชุมชน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักปลัด 
สภ.สวาย 

๑๙ โครงการอบรม
คณะกรรมการ
หมู่บ้านในการ
จัดทำแผนพัฒนา
หมู่บ้าน 

เพ่ือให้
คณะกรรมการมี
ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

จัดอบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 จำนวนผู้เข้าร่วม คณะกรรมการมีความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดทำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

สำนักปลัด 
อำเภอ
เมอืงฯ 
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๒๐ โครงการเสริมสร้าง

ความปรองดอง 
เพ่ือให้ประชาชน
เกิดความรัก ความ
สามัคคี เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ 
รูปแบบต่างๆ เช่น การ
เสวนา การแข่งขัน ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ประชาชนเกิดความรักความ
สามัคคี ไม่มีการแบ่งแยก 
แบ่งพรรค แบ่งฝ่าย 
 

สำนักปลัด 
 

๒๑ โครงการส่งเสริม
การจัดทำ
แผนพัฒนาตำบล 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลให้
ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แก้ปัญหาต่างๆ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม มีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชน
และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา 

สำนักปลัด 

๒๒ โครงการสนับสนุน
สภาองค์กรชุมชน 

เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

อบรม ส่งเสริม สนับสนุน
วัสดุ ปัจจัย ฯลฯ แก่สภา
องค์กรชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งที่
สนับสนุน 

สภาองค์กรชุมชนมี
ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 

สำนักปลัด 
 

23 โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคาร  
อพปร.  ม.1  บ้าน
นาบัว 

เพ่ือให้มีอาคาร  
อพปร.ที่ได้
มาตรฐานและ
จัดการแข่งขัน
ระดับต่างๆ 

จัดการแข่งขันกีฬาในเขต
ตำบล เช่น ลานกีฬา 
สนามฟุตบอล ฯลฯ 

305,000 
 
 

305,000 
 
 

305,000 
 

305,000 
 

305,000 
 

อาคาร  อพปร.   มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน,
ประชาชนสนใจการเล่นกีฬา
เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

24 โครงการจัดซ้ือถัง
ดับเพลิง 

เพ่ือให้ได้ถังดับตาม
มาตรฐานที่กำหนด 

ถังดับเพลิง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ถังดับเพลิง จำนวนถังดับเพลิง สำนักปลัด 

๒5 โครงการส่งเสริม
การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพ่ือให้ประชาชนได้
ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาแก้ปัญหา
ต่างๆ 

ส่งเสริมการจัดทำ
แผนพัฒนาตำบลให้
ชาวบ้านได้ร่วมแสดงความ
คิดเห็นแสดงการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แก้ปัญหาต่างๆ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผู้เข้าร่วม มีการแสดงออกถึงความเป็น
ประชาธิปไตยของประชาชน
และการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๓  การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

๖. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการปลูกป่า,ไม้
ดอก-ไม้ประดับ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ 
เกิดความสวยงาม
และร่มเย็น 

จัดซ้ือพันธุ์ไม้ดอก-ไม้
ประดับ,ต้นไม้ เช่น เฟ่ือง
ฟ้า,จามจุร,ีต้นคูณ ฯลฯ 
ให้กับหมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายใน
ตำบลมีความสวยงามเพ่ิม
มากขึ้น, ต้นไม้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๒ โครงการอนุรักษ์ที่
สาธารณะ
ประโยชน์ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์
ที่สาธารณะ
ประโยชน์ให้มี
สภาพแวดล้อมที่ดี
ขึ้น 

ปรับปรุงพัฒนาที่
สาธารณะประโยชน์
ภายในตำบล 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงมี
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

เพ่ือเป็นการ
ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของ
ตำบลให้เกิดความ
สวยงามและความ
ร่มเย็น 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
ตำบล เช่น จัดสวนหย่อม 
สวนดอกไม้ ปลูกต้นไม้ ไม้
ดอก-ไม้ประดับ ฯลฯ ตาม
แบบ อบต. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

สภาพแวดล้อมภายใน
ตำบลมีความสวยงามเพ่ิม
มากขึ้น, ต้นไม้เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

๔ โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

เพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดตั้งเครือข่าย กิจกรรม 
อบรม รณรงค์ในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมยังคงอยู่ต่อไป 

สำนักปลัด 
 

๕ โครงการจัดหา/
สร้างที่กำจัดขยะ 

เพ่ือรักษา
สภาพแวดล้อม 
 

จัดหา/สร้าง ที่ทิ้งขยะ ที่
กำจัดขยะ ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ที่กำจัดขยะ สภาพแวดล้อมมีความ
อุดมสมบูรณ์เพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 
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๖ โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร
อาสาสมัครป้องกัน
ไฟป่า 

เพ่ือให้มีเครือข่าย
ในการป้องกันไฟป่า 

จัดฝึกอบรมหลักสูตร
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม มีอาสาสมัครในการ
ป้องกันไฟป่า 

สำนักปลัด 

๗ โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้าน
การควบคุมไฟป่า 

เพ่ือรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันไฟป่า 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ใน
การป้องกันไฟป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันไฟป่าเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

๘ โครงการเครือข่าย
การควบคุมไฟป่า
แบบมีส่วนร่วม 

เพ่ือให้มีเครือข่าย
ในการป้องกันไฟป่า 

สร้างเครือข่ายในการ
ป้องกันไฟป่า 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม มีอาสาสมัครในการ
ป้องกันไฟป่า 

สำนักปลัด 
 

 โครงการจัดหา
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าว หมู่ ๒ 

เพ่ือให้ประชาชนได้
มีเครื่องมือเครื่องใช้
ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

จัดซ้ือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์
ข้าวให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเครื่องคัด
เมล็ดพันธุ์ข้าว 

เกษตรกรมีเครื่องมือ
เครื่องใช้ด้านการเกษตร
อย่างเพียงพอ 

สำนักปลัด 

 โครงการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว๑๐๕
หมู่๒ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับเกษตรกรใน
การปลุกข้าวและ
พืชต่างๆเพ่ือเก็บไว้
เป็นพันธุ์ต่อไป 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวหอม
มะลิ๑๐๕ให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเมล็ดพันธ์
ข้าว 

ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สำนักปลัด 

 โครงการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว๑๐๕
หมู่๓ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับเกษตรกรใน
การปลุกข้าวและ
พืชต่างๆเพ่ือเก็บไว้
เป็นพันธุ์ต่อไป 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวหอม
มะลิ๑๐๕ให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเมล็ดพันธ์
ข้าว 

ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สำนักปลัด 

 โครงการส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่ 
หมู่ ๔ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบลที่
ทำเกษตรอินทรีย ์

อบรมส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่
กลุ่มอาชีพเกษตร 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 โครงการส่งเสริม
กลุ่มอาชีพเกษตร
อินทรีย์ หมู่ ๕ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบลที่
ทำเกษตรอินทรีย ์

อบรมส่งเสริมสนับสนุน
วัสดุปัจจัยการผลิตให้แก่
กลุ่มอาชีพเกษตรอินทรีย์ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 โครงการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว 
๑๐๕ หมู่ ๑๒ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับเกษตรกรใน
การปลุกข้าวและ
พืชต่างๆเพ่ือเก็บไว้
เป็นพันธุ์ต่อไป 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวหอม
มะลิ๑๐๕ให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเมล็ดพันธ์
ข้าว 

ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สำนักปลัด 

 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบลที่

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษตามแบบอบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
เกษตรกรที่ได้รับ

ผูบ้ริโภคได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและเกษตรกรมี

สำนักปลัด 
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สารพิษ หมู่ ๑๕ ทำเกษตรอินทรีย ์ การส่งเสริม รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

 โครงการกำจัด
ศัตรูพืชชุมชนหมู่ 
๑๘ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบลที่
ทำเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการกำจัดศัตรูพืช
ชุมชน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้ารับการอบรม 

เกษตรกรเข้าใจ
กระบวนการเกษตร
อินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

 โครงการจัดหา
เมล็ดพันธ์ข้าว/
ปรับปรุงเมล็ดพันธ์
พืชหมู่๑๙ 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ให้กับเกษตรกรใน
การปลุกข้าวและ
พืชต่างๆเพ่ือเก็บไว้
เป็นพันธุ์ต่อไป 

จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ข้าวหอม
มะลิ๑๐๕และเมล็ดพันธุ์
พืชให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเมล็ดพันธ์
ข้าว 

ลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกร 

สำนักปลัด 

 โครงการส่งเสริม
การปลูกผักปลอด
สารพิษหมู่๑๙ 

เพ่ือสนับสนุน
เกษตรกรในตำบลที่
ทำเกษตรอินทรีย ์

ส่งเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษตามแบบอบต. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
เกษตรกรที่ได้รับ
การส่งเสริม 

ผู้บริโภคได้รับผลผลิตที่มี
คุณภาพและเกษตรกรมี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๗. ยุทธศาสตร์  การพัฒนาองค์กร 
๗.๑  แผนงานบรหิารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร/หัวหน้า
ส่วน/พนักงาน
ฯลฯ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน 
ฯลฯ ศึกษาดูงานตาม
สถานที่ต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน ฯลฯ 
มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

๒ โครงการส่งเสริม
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
คระผู้บริหาร/
สมาชิกสภาฯ/
พนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่คณะ
ผู้บริหาร/หัวหน้า
ส่วน/พนักงาน 
ฯลฯ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน 

จัดส่งคณะผู้บริหาร,
สมาชิกสภา,หัวหน้า
ส่วนราชการ
,พนักงาน ฯลฯ เข้า
รับการอบรมตาม
โครงการต่างๆตาม
ความเหมาะสม 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวนผู้เข้ารับการ
อบรม 

คณะผู้บริหาร,สมาชิก
สภา,หัวหน้าส่วน
ราชการ,พนักงาน ฯลฯ 
มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๓ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน ์

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อม
บริเวณให้
สวยงาม ร่มร่ืน 
น่าอยู่เหมาะสม 
ต่อการใช้งาน 

ปรับปรงุภูมิทัศน์
ภายในและบริเวณ
รอบๆที่ทำการ อบต. 
ศูนย์การเรียนรู้ตำบล
,พัฒนาตำบล เช่น 
ก่อสร้างโรงรถลาน
จอดรถ ถนน คสล. 
จัดสวน ฯลฯ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 1๐0,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
ครั้งทีด่ำเนินการ 

บริเวณรอบๆสำนักงาน
สวยงาม ร่มร่ืนน่าอยู่ มี
ที่พักผ่อนหย่อนใจ
สำหรับเจ้าหน้าที่และ
ประชาชน 

กองช่าง 
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๔ โครงการจัดซ้ือ

กล้องดิจิตอล 
เพ่ือการจัดเก็บ
ข้อมูลกิจกรรม
ของ อบต. 

จัดซ้ือกล้องดิจิตอล 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
2.0 MEGA PIXELS 
จำนวน 1 ตัว 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

กล้องดิจิตอล การจัดเก็บข้อมูลภาพ
ถ่ายเก่ียวกับกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

๕ โครงการจัดซ้ือตู้
เก็บเอกสาร 

เพ่ือจัดเก็บ
เอกสารใน
หน่วยงานให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ตู้เหล็กขนาด 4 บาน 
กระจก 2 ชั้นเก็บ
แฟ้มเอกสาร ยาว 
2.50 ม. จำนวน 2 
ตู้ 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ตู้เก็บเอกสาร การเก็บเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๖ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องปริ๊นเตอร์ 

เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่องปริ๊นท์
แบบเลเซอร์ขนาด
ความเร็วไม่ต่ำกว่า 
10 แผ่น/นาที 
จำนวน 1 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

75,000 
 

ปริ๊นเตอร์ การปฏิบัติงานด้าน
เอกสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลมี
ความรวดเร็วขึ้น 

สำนักปลัด 

๗ โครงการจัดซ้ือ
เก้าอ้ีพลาสติก 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ขององค์ การ
บริหารส่วนตำบล 
 

เครื่องจัดซ้ือเก้าอ้ี
พลาสติกมีพนักพิง
จำนวน 200 ตัว 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

เก้าอ้ีพลาสติก องค์การบริหารส่วน
ตำบลมีเก้าอ้ีสำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆ 

สำนักปลัด 

๘ โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำสาธารณะ 

เพ่ือให้เพียงพอ
ต่อการให้บริการ
ประชาชนและผู้
ที่มาตดิต่อ
ราชการ 

ห้องน้ำสาธารณะตาม
แบบแปลนของ อบต. 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

ห้องน้ำสาธารณะ ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กองช่าง 
 

๙ โครงการจัดซ้ือ
เต็นท์ โครงเหล็ก 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของหมู่บ้าน,
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาบัว 

จัดซ้ือเตีนท์โครง
เหล็ก กว้าง 5 ม. 
ยาว 12 ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

เต็นท์โครงเหล็ก มีเต๊นท์สำหรับจัด
กิจกรรมต่างๆตลอดจน
การให้การสนับสนุน
ชุมชน 

สำนักปลัด 

๑๐ โครงการจัดซ้ือ
ม่านมู่ลี่ปรับแสง 

เพ่ือใช้ติดกันแสง
ในสำนักงาน 

จัดซ้ือม่านมู่ลี่ปรับ
แสง 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ม่านมู่ลี่ สำนักงานมีความร่มเย็น
และสวยงามมากขึ้น 

กองช่าง 
 

๑๑ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน 
ระดับ 3-6 

เพ่ือให้มีโต๊ะ
ทำงานเพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ 

จัดซ้ือโต๊ะทำงาน
ระดับ 3-6 พร้อม
เก้าอ้ี จำนวน 5 ชุด 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 โต๊ะ/เก้าอ้ี พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 
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๑๒ โครงการบริหาร

การจัดเก็บข้อมูล
เพ่ือการพัฒนา
ชนบท 

เพ่ือจัดเก็บข้อมูล
ความจำเป็น
พ้ืนฐานของ
ครัวเรือนในเขต
ตำบล 

ประชุมชี้แจงจัดเก็บ
บันทึกตรวจสอบผล
การจัดเก็บยข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาชนบท 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

100,000 
 
 

จำนวนครั้งที่
ดำเนินการ 

ได้ทราบปัญหาพ้ืนฐาน
ของครัวเรือนเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนา 

สำนักปลัด 
สนง.พช. 

๑๓ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะเก้าอ้ีทำงาน 
ระดับ 1-2 

เพ่ือให้มีโต๊ะ
ทำงานเพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ 

จัดซ้ือโต๊ะทำงาน
ระดับ 1-2 พร้อม
เก้าอ้ี จำนวน 5 ชุด 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

โต๊ะ/เก้าอ้ี พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๑๔ โครงการจัดซ้ือ
เครื่อง
คอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อม
อุปกรณ์ครบชุด 

เพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่อง
คอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๊ค 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จำนวน 2 เครื่อง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

คอมพิว 
เตอร์/โน๊ตบุ๊ค 

พนักงานมีอุปกรณ์
ทางการปฏิบัติงาน
เพียงพอ งานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๑๕ โครงการจัดซ้ือ
รถยนต์/รถตู้ 
ประจำสำนักงาน 

เพ่ือให้มีรถไว้ใช้
ในการติดต่อ
ราชการและ
ปฏิบัติงานต่างๆ  

จัดซ้ือรถยนต์/รถตู้ 
ประจำสำนักงาน 
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 
คัน 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

รถยนต์/รถตู ้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๑๖ โครงการจัดซ้ือ
วิทยุสื่อสาร 

เพ่ือให้มีวิทยุใช้
ในการสื่อสาร
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

จัดซ้ือวิทยุชนิดมือถือ
ขนาดกำลังส่ง 5 วตัต ์
พร้อมอุปกรณ์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

วิทยุสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

สำนักปลัด 
 

๑๗ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุสำนักงาน 

เพ่ือให้มีวัสดุ
สำนักงานใช้
อย่างเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 

จัดซ้ือวัสดุสำนักงาน
ให้ส่วนงานต่างๆของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 วัสดุสำนักงาน มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 
กองคลัง,
กองช่าง 

๑๘ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องบันทึกถอด
เทปการประชุม 

เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
ของ อบต. 

เครื่องบันทึก/ถอด
เทป ที่มีระบบบันทึก
และระบบถอดเทปใน
เครื่องเดียวกัน 
จำนวน 1 เครื่อง 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

เครื่องบันทึกเทป การบันทึกและการถอด
รายงานการประชุมมี
ความรวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยำมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๑๙ โครงการจัดซ้ือ
เคาท์เตอร์ประชา
สัมพันธ์ 

เพ่ือให้งาน
ประชาสัมพันธ์
ของ อบต.มี
ประสิทธิภาพ

จัดซ้ือเคาท์เตอร์ประ
ชาสัมพันธ์ จำนวน 1 
ชุด 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

เคาท์เตอร์ประชา
สัมพันธ์ 

มีเคาท์เตอร์ประชา
สัมพันธ์ที่ได้มาตรฐาน 
งานประชาสัมพันธ์ของ 
อบต. มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 
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มากขึ้น 

๒๐ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

เพ่ือให้มีวัสดุงาน
บ้านงานครัวใช้
ในการจัด
กิจกรรมของ 
อบต. 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้าน
งานครัวเช่น แก้วน้ำ 
จาน ชุดกาแฟ ชาม 
ช้อน หม้อ ฯลฯ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

วัสดุงานบ้านงาน
ครัว 

มีเครื่องครัวใช้ใน
กิจกรรมของ อบต.
เพียงพอ การจัด
กิจกรรมของ อบต. มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๑ โครงการ
บำรุงรักษา
ซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพ่ือบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ให้มี
สภาพพร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา 
 

ซ่อมแซม บำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ของ อบต. 
ให้มีสภาพพร้อมใช้
งานตลอดเวลา 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

จำนวนครั้งทีด่ำเนิน 
การ 

 

ครุภัณฑ์ อบต.มีสภาพดี 
พร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลา 

สำนักปลัด 

๒๒ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะประชุมพร้อม
อุปกรณ์สื่อสาร 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพ่ือ
รองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น 

จัดซ้ือโต๊ะประชุม
พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร
ครบชุด 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

โต๊ะประชุม/อุปกรณ์
สื่อสาร 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๓ โครงการจัดซ้ือ
พัดลม
อุตสาหกรรม 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

พัดลมอุตสาหกรรม 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 พัดลมอุตสาหกรรม มีครุภัณฑ์ไว้ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ 

สำนักปลัด 

๒๔ โครงการศาลาที่
พักพร้อมป้ายปิด
ประกาศบริเวณ
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาบัว 

เพ่ือให้มีสถานที่
พักผ่อนและติด
ป้าย
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร 

ศาลาและป้าย
ประชาสัมพันธ์ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ศาลาที่พัก/ป้ายปิด
ประกาศ 

มีที่พักผ่อนหย่อนใจและ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของราชการ 

กองช่าง 

๒๕ โครงการจัดทำ
ป้ายประชา 
สัมพันธ์/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้มีสถานที่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต./
หมู่บ้าน 

จัดทำป้าย
ประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ์
ของ อบต./หมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ป้ายประชาสัมพันธ์/
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารต่างๆได้รวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์ 

กองช่าง 

๒๖ โครงการ
อินเตอร์เน็ต
ตำบล 

เพ่ือให้เป็นที่
เรียนรู้และศึกษา
ความรู้ต่างๆของ
ประชาชน 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ชุมชน,
โรงเรียนและ
ประชาชนทั่วไปใน
ตำบลนาบัวได้มาใช้
บริการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อินเตอร์เน็ตตำบล ประชาชนสามารถรับรู้
ข่าวสารต่างๆได้รวดเร็ว
และมีความรู้ในการใช้
อินเตอร์เน็ตมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๗ โครงการจัดซ้ือ
ผนังก้ันห้อง

เพ่ือให้ใสถานที่
ทำงานที่เป็น

จัดซ้ือผนังก้ันห้อง
สำเร็จรูป จำนวน 50 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ผนังก้ันห้อง เจ้าหน้าที่พนักงานมี
สถานที่ทำงานที่เป็น

กองช่าง 
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สำเร็จรูป ส่วนตัวและเพ่ือ
ความเป็น
ระเบียบ 

แผ่น ส่วนตัวและสำนักงานมี
ความสวยงามมากขึ้น 

๒๘ โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซ้ือชุดรับแขก 
จำนวน 2 ชุด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ชุดรับแขก มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๒๙ โครงการปรับปรุง
สำนักงานและ
ห้องประชุม 

เพ่ือปรับปรุง
สำนักงานและ
ห้องประชุมให้ได้
มาตรฐาน 

ปรับปรุงอาคาร
สำนักงานและบริเวณ
ภายในสำนักงานให้
เหมาะสมแก่การใช้
งาน 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

สำนักงาน/ห้อง
ประชุม 

สำนักงานมีความ
ทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

๓๐ โครงการจัดซ้ือ
โทรโข่ง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

โทรโข่ง จำนวน 2 
ตัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 โทรโข่ง การทำงานมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

๓๑ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องฉายโปรเจ็ค
เตอร์และอุปกรณ์
การใช้งาน 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้
เพียงพอและเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การทำงาน 

เครื่องฉายโปรเจ๊ค
เตอร์และจอจำนวน 
1 ชุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครือ่งฉายโปรเจ๊ค
เตอร ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

สำนักปลัด 

๓๒ โครงการจัดซ้ือตู้
รับข่าวสาร 

เพ่ือให้ประชาชน
ได้ร่วมแสดง
ความเห็นต่างๆ,
แสดงออกถึงการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ตู้รับข่าวสาร จำนวน 
19 ชุด 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

ตู้รับข่าวสาร ประชาชนได้แสดงออก
ถึงการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน,การพัฒนา
ต่างๆ ฯลฯ 

สำนักปลัด 

๓๓ โครงการจัดซ้ือ
กล้องทำระดับ
พร้อม อุปกรณ์
สำรวจทำระดับ 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพ่ือ
รองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น
และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

กล้องทำระดับพร้อม
อุปกรณ์สำรวจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องทำระดับ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๓๔ โครงการจัดซ้ือ
โคมไฟสำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

โคมไฟสปอร์ตไลท์
กำลังต้านทาน 
1000w จำนวน 3 
ตัว พร้อมสายไฟ
ขนาด 1.5*2.5 มม. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

โคมไฟ สำนักงานมีความ
สวยงามมากขึ้น
สำนักงานมีความ
ทันสมัยและได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 
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ชนิดปลอกหุ้มดำ 

๓๕ โครงการจัดซ้ือ
เก้าอ้ีชุด 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพ่ือ
รองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น 

เก้าอ้ีชุด ตามแบบ 
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เก้าอ้ีชุด มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๓๖ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพิมพ์ดีด
ประจำสำนักงาน 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

เครื่องพิมพ์ดีดประจำ
สำนักงาน ตามแบบ 
อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

เครื่องพิมพ์ดีด ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

สำนักปลัด 

๓๗ โครงการจัดซ้ือรถ
ตัดหญ้า/เครื่อง
ตัดหญ้า 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้
เพียงพอเพ่ือ
รองรับปริมาณ
งานที่เพ่ิมมากขึ้น 

รถตัดหญ้า/เครื่องตัด
หญ้า ตามแบบ
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จำนวน 1 คัน/อัน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

รถตัดหญ้า/เครื่อง
ตัดหญ้า 

มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

สำนักปลัด 

๓๘ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องเสียง/ขยาย
เสียงและตู้ลำโพง 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

เครื่องขยายเสียง 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องเสียง/ขยาย
เสียง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

สำนักปลัด 

๓๙ โครงการ
ปรับปรุง/ต่อเติม
โรงจอดรถ อบต. 

เพ่ือให้มีสถานที่
เหมาะแก่การใช้
งาน,เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

ก้ันห้องโรงจอดรถ 
ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โรงจอดรถ มีสถานที่ปฏิบัติงาน,ใช้
งานเพ่ิมมากขึ้น การ
ทำงานมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ้น 

กองช่าง 

๔๐ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องมือกองช่าง 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องมือ
สำรวจ/วัดระยะ/
พิกัด ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เครื่องมือกองช่าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๔๑ โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรบัปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 อาคารอเนกประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๔๒ โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
ตามแบบมาตรฐาน 
จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 
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๔๓ โครงการจัดทำ

เว็บไซต์ อบต. 
เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

จัดทำเว็บไซต์ อบต. 
จำนวน 1 เว็บไซต์ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เว็บไซต์ อบต. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

สำนักปลัด 

๔๔ โครงการปรับปรุง
ระบบโทรศัพท์ 
ภายใน อบต. 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบ
โทรศัพท์ภายใน 
อบต.ตามแบบ อบต. 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

ระบบโทรศัพท์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๔๕ โครงการจัดซ้ือรถ
ดูดสิ่งปฏิกูล 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล 
ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 
คัน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

รถดูดสิ่งปฏิกูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

๔๖ โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างของ
ท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซ้ือจัด
จ้างของท้องถิ่นระดับ
อำเภอ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๔๗ โครงการปรับปรุง
ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร 
อบต.นาบัว 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร อบต.นาบัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๔๘ โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/ประชุม/
สร้างเครือข่าย การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มี
เครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

สำนักปลัด
เครือข่าย
ประชาชน
ป้องกัน

การทุจริต 
๔๙ โครงการจัดซ้ือ

รถพยาบาล
ฉุกเฉิน 

เพ่ือป้องกันการ
สูญเสียในชีวิต
และทรัพย์สิน 

รถพยาบาลฉุกเฉิน
ตามแบบ อบต. 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 รถพยา 
บาลฉุกเฉิน 

การสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดลง 

สำนักปลัด 

๕๐ โครงการติดตั้ง
ระบบติดตามรถ 
(GPS) 

เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตัง้ระบบติดตาม
รถ (GPS) ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบติดตามรถ 
(GPS) 

ความสูญเสียในชีวิตและ
ทรัพย์สินลดน้อยลง 

สำนักปลัด 
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๕๑ โครงการติดตั้ง

กล้องวงจรปิด 
เพ่ือความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิด
ในสำนักงาน/ศูนย์
การเรียนรู้/ศพด.ส่วน
ราชการในความดูแล
ของ อบต. ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กล้องวงจรปิด มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนักปลัด 

๕๒ โครงการจัดซ้ือชั้น
วางหนังสือ 

เพ่ือใช้ใน
ห้องสมุด
ประชาชน อบต. 

ชั้นวางหนังสือ ตาม
แบบ อบต. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ชั้นวางหนังสือ ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

สำนักปลัด 

๕๓ โครงการปรับปรุง
ระบบประปา 
อบต. 

เพ่ือเก็บกักน้ำไว้
ในการบริโภค 

ปรับปรุงระบบ
ประปา ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ระบบประปา มีน้ำใช้ในยามขาดแคลน กองช่าง 

๕๔ โครงการจัดซ้ือ
โต๊ะ/เก้าอ้ี/ชั้นวาง
ของ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของ 
ชุดรับรอง โต๊ะอาหาร
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 โต๊ะ/เก้าอ้ี/ชั้นวาง
ของ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

สำนักปลัด 

๕๕ โครงการก่อสร้าง
ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต.
หมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ตาม
แบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๕๖ โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ครุภัณฑ์ต่างๆ ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กอง
การศึกษา

ฯ 
๕๗ โครงการจัดซ้ือ

โทรทัศนแ์ละ
เครื่องเล่นดีวีดี 
ประจำสำนักงาน 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

โทรทัศนแ์ละเครื่อง
เล่นดีวีดี ตามแบบ 
อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 โทรทัศน/์เครื่องเล่น
ดีวีด ี

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

สำนักปลัด 

๕๘ โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้ บริเวณศูนย์
การเรียนรู้ ตามแบบ 
อบต. 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ศูนย์การเรียนรู้ ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

๕๙ โครงการจัดทำ
แผนที่ภาษ ี

เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการ
การจัดเก็บภาษี 

จัดทำแผนที่ภาษ ี  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 แผนที่ภาษ ี มีระบบการจัดเก็บภาษี
ที่มีประสิทธิภาพ 

กองคลัง 
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๖๐ โครงการจัดซ้ือ

วัสดุวิทยาศาสตร ์
เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร ์

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุวิทยาศาสตร ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๖๑ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อลื่น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๖๒ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุก่อสร้าง 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุก่อสร้าง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กองช่าง 

๖๓ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุคอมพิว 
เตอร ์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๖๔ โครงการจัดซ้ือ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง 

 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๖๕ โครงการจัดซ้ือ
วัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและ
วิทย ุ

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

300,000 
 

วัสดุไฟฟ้าและวิทย ุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

66 โครงการปรับปรุง 
ต่อเติมอาคาร
สำนักงาน อบต.
หมู่๑ 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงต่อเติม
อาคารสำนักงาน เช่น
ขยายอาคาร ทาสี 
ตกแต่ง ฯลฯ ตาม
แบบอบต. 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่อาคาร
สำนักงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

67 โครงการเทพ้ืน
คอนกรีตติด
กำแพงรั้ว 
สำนักงานอบต.
หมู่๑ 

เพ่ือความสวย
งานและเป็น
ระเบียบของ
สำนักงาน 

คอนกรีตตามแบบ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ จำนวนพ้ืนที่
คอนกรีต 

สำนักงาน อบต.มีความ
สวยงามและเป็น
ระเบียบ 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้าง
ห้องน้ำสำนักงาน 
อบต.หมู่ ๑ 

เพ่ือให้พนักงาน/
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ อบต.
ได้รับความ
สะดวก 

ห้องน้ำ/ห้องน้ำผู้
พิการ ตามแบบ
มาตรฐาน หรือตาม
แบบอบต. 

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๕๐๐,๐๐๐ จำนวนห้องน้ำ สำนักงาน อบต.มี
ห้องน้ำสำหรับบริการ
ประชาชน/ผู้พิการ 

กองช่าง 



265 
  
69 โครงการติดตั้ง

ราวบันไดลงสระ
น้ำ อบต. หมู่ ๑ 

เพ่ือให้พนักงาน/
ประชาชน
ผู้ใช้บริการ สระ
น้ำได้รับความ
สะดวก 

ราวบันได ตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จำนวนราวบันได สระน้ำ อบต. มีบันได
ให้บริการ ประชาชน 

กองช่าง 

70 โครงการพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม 

เพ่ือปลูก
จิตสำนึก พัฒนา
จิตใจคุณธรรม 
จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทำกิจกรรม
พัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ฯลฯ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจำนวนผู้เข้า
รับอบรม 

ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

สำนักปลัด 

71 โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม
จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา และ
พนักงานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

เพ่ือปลุก
จิตสำนึกการ
ต่อต้านทุจริต 
การปฏิบัติหน้าที่
ราชการ การ
ประพฤติปฏิบัติ
ตามประมวล
จริยธรรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เข้าอบรม 
คุณธรรม จริยธรรม 
ฯลฯ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ร้อยละจำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

๗2 

 

 

 

โครงการอบรมให้
ความรู้ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

เพ่ือให้มีความรู้
ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร
ตามพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

ผู้เข้าร่วมอบรมพ.ร.บ. 
ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ 

สำนักปลัด 

73 โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
ระเบียบกฎหมาย
ท้องถิ่นแก่
ผู้บริหารและ

เพ่ือให้ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา
ท้องถิ่นมีความรู้
ด้านระเบียบ

ผู้เข้าร่วมอบรม
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละจำนวนผู้เข้า
รับการอบรม 

ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายท้องถิ่น 

สำนักปลัด 
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สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

กฎหมายท้องถิ่น 

74 โครงการการติด
ป้ายประชาสัม 
พันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 

เพ่ือให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริต 

ประชาชนในเขต
อบต. 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

การบูรณาการต่อต้าน
ทุจริต 

สำนักปลัด 

75 โครงการปรับปรุง
อาคาร
เอนกประสงค์ 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงอาคาร
เอนกประสงค์ ตาม
แบบ อบต. 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่อาคาร
อเนกประสงค์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

76 โครงการปรับปรุง
ห้องน้ำสาธารณะ 

เพ่ือความสะดวก
ของประชาชนผู้
มารับบริการ 

ปรับปรุงห้องน้ำ
สาธารณะตามแบบ 
อบต. 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ พ้ืนที่ห้องน้ำ
สาธารณะ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

77 โครงการจัดซ้ือ
เครื่องพ่นหมอก
ควัน 

เพ่ือใช้ในงาน
กิจกรรมป้องกัน
ต่างๆ 

เครื่องพ่นหมอกควัน 
ตามแบบบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ 
จำนวน ๒ เครื่อง 

๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ ๑๑๘,๐๐๐ เครื่องพ่นหมอกควัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
อบต. 

กองช่าง 

78 

 

โครงการจัดซ้ือชุด
รับแขก 

เพ่ือใช้ในการจัด
กิจกรรมต่างๆ
ของอบต. 

จัดซ้ือชุดรับแขก 
จำนวน ๒ ชุด 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ชุดรับแขก มีวัสดุใช้อย่างเพียงพอ
และการทำงานมี
ประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

79 

 

 

 

 

โครงการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริต 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน 
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ 

จัดอบรม/ประชุม/
สร้างเครือข่าย การ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ 1๕๐,๐๐๐ จำนวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน มี

เครือข่ายในการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริต 

สำนักปลัด
เครือข่าย
ปชชป้อง
กันการ
ทุจริต 
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80 

 

 

 

โครงการจัดซ้ือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ 

เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 

ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้
ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

สน.ปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองศึกษา 

81 โครงการจัดซ้ือ
สารเคมี
บำรุงรักษาสระ
ว่ายน้ำ 

เพ่ือใช้ในการ
บำรุงรักษาสระ
ว่ายน้ำ 

สารเคมีต่างๆที่ใช้
บำรุงรักษาสระว่าย
น้ำเช่นคลอรีน โซดา
แอท ฯลฯ 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ สารเคมี เพ่ือให้สระว่ายน้ำมี
ความสะอาดและมี

ประสิทธิภาพในการใช้
งาน 

สำนักปลัด 

82 โครงการปรับปรุง
ศูนย์การเรียนรู้
กีฬา  นันทนาการ  
ตำบลนาบัว 

เพ่ือให้การ
บริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้กีฬา  
นันทนาการ  ตำบล
นาบัวตามแบบ อบต. 

1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ 1,0๐๐,๐๐๐ ศูนย์การเรียนรู้กีฬา  
นันทนาการ  ตำบล

นาบัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

กองช่าง 

83 โครงการจัดซ้ือตู้
เหล็กบานเล่ือน 

เพ่ือจัดเก็บ
เอกสารใน
หน่วยงานให้มี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย 

ตู้เหล็กบานเล่ือน  2  
ตอน 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

30,000 

 

ตู้เหล็กบานเล่ือน การเก็บเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
มากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

กองคลัง,
กองช่าง 

84 โครงการเลือกตั้ง
สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือดำเนินการ
เลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น
เรียบร้อย 

เลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

500,000 

 

จำนวนผู้มาเลือกตั้ง ประชาชนใช้สิทธิ
เลือกตั้งตามจำนวน 

สำนักปลัด 

 

85 โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ

เพ่ือใช้ในการรับ
เสด็จ 

ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ค่าใช้จ่ายในการรับ
เสด็จ 

เพ่ือใช้ในการรับเสด็จ สำนักปลัด 

กองคลัง,
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รับเสด็จ      กองช่าง 

86 โครงการจัดซ้ือ
วัสดุโฆษณา 

เพ่ือใช้ในการ
โฆษณา 

ค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณา 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

100,000 

 

เพ่ือใช้ในการโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑  แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 
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ชอบหลัก 
๑ โครงการอุดหนุน

สนับสนุนโรงเรียน/
ศพด.ในเขตบริการของ 
อบต. 

เพ่ือสนับสนุน
อุดหนุนส่งเสริม
งานด้านวิชาการ 
นันทนาการ ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจัย
ด้านการศึกษา ดา้นงาน
วิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จำนวน ศพด.ร.ร.ที่
ได้รับการอุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและ
ทักษะทางด้านต่างๆ
เพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 

๒ โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก 

เพ่ือให้เด็กได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนและถูก
หลักโภชนาการ 

จัดสรรงบประมาณในการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามโครงการ
อาหารกลางวันเด็ก แก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
เขตบริการ อบต. 

๓,๕๓๒,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๕๓๒,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๕๓๒,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๕๓๒,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๕๓๒,๐๐๐ 
อุดหนุน 

จำนวนเด็ก เด็กมีสุขภาพอนามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงมี
พัฒนาการที่ด ี

กอง
การศึกษา
ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑  แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 
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๑ โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน 

เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพคุณภาพ
ชีวิตทีด่ีขึ้น 

สนับสนุนการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานในเขต 
อบต. เช่น การพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข
การแก้ปัญหาสาธารณสุข 
การจัดบริการสุขภาพ
เบ้ืองต้น 

285,000 285,000 285,000 285,000 285,000 จำนวนหมู่บ้านที่
ได้รับการส่งเสริม 

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่
ดีขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
รพ.สต. 
นาบัว 
รพ.สต. 
บ.นาบัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๔  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 
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๑ โครงการอุดหนุน
สาธารณะประโยชน์
เหล่ากาชาดจังหวัด
สุรินทร ์

เพ่ือให้โครงการ
และกิจกรรมของ
อำเภอและจังหวัด
สำเร็จลุล่วงได้
ด้วยด ี

อุดหนุนสาธารณะ
ประโยชน์เหล่ากาชาด
จังหวัดสุรินทร ์

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

จำนวนงบประมาณ
ที่อุดหนุน 

งานและกิจกรรมต่างๆ
สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี มีการ
แสดงออกถึงความสามคัคี 
การรวมกลุ่ม 

สำนัก
ปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๕การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การรักษาความมั่นคงชายแดน 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
๑.๑  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิด 

ชอบหลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 
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๑ โครงการหมู่บ้านชุมชน
สัมพันธ์,รัฐราษฎร์
ร่วมกันป้องกันภัยชุมชน 

เพ่ือประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ตำรวจมี
ความสามัคคี,
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม
ตำรวจ 

จัดอบรมให้ความรู้ในด้าน
ต่างๆของตำรวจและ
ร่วมกันพัฒนาหมู่บ้าน/
ตำบล 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

50,000 
 
 

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชาชนเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน,เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

สำนัก
ปลัด 
สภ.สวาย 

 โครงการส่งเสริมการ
เพาะเห็ดฟาง หมู่ ๑ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ฯลฯ 
ให้กับเกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ
หลังฤดูเก็บเก่ียว หมู่ ๓ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆและปัจจัยในด้าน
การผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผูท้ี่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ดีขึ้น  
เป็นที่ต้องการของตลาด 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
เล้ียงโค-กระบือหมู่๓ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือและผู้ที่มีความ
สนใจ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มทอผ้า หมู่๓ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงปลา หมู่ ๓ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงกบหมู่๓ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 โครงการสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์ เครื่องมือใน
การทำขนมจีน หมู่ ๕ 

เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยการทำ
ขนมจีน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการสนับสนุนวัสดุ-
อุปกรณ์ เครื่องมือใน

เพ่ือสนับสนุน
ปัจจัยการทำไส้

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนวัสดุ
อุปกรณ์ 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

สำนัก
ปลัด 
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การทำไส้กรอก หมู่ ๕ กรอก จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

 โครงการสนับสนุน
เครื่องทอผ้าไหม หมู่ ๕ 

เพ่ือสนับสนุนการ
ทำผ้าไหม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ จำนวนเครื่องทอผ้า
ไหม 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มอาชีพ 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมการ
เล้ียงไก่พ้ืนบ้าน หมู่ ๕ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
เล้ียงโค-กระบือหมู่๕ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือและผู้ที่มีความ
สนใจ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าว หมู่ ๗ หนอง
ตรม 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ตามแบบ
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนลานตาก
ข้าวจำนวน๑แห่ง 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าว หมู่ ๗ หนอง
ระไซร ์

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ตามแบบ
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนลานตาก
ข้าวจำนวน๑แห่ง 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
 

 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มทอผ้าไหม 
หมู่ ๗ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ
จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เล้ียงไก่ไข่ หมู่ ๗ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ
หลงัฤดูเก็บเก่ียว หมู่ 
๑๐ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆและปัจจัยในด้าน
การผลิตให้กับกลุ่มต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้
ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ดีขึ้น  
เป็นที่ต้องการของตลาด 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าว หมู่ ๑๓ ใกล้
บ้านผู้ใหญ่ 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

ลานคอนกรีต
เอนกประสงค์ตามแบบ
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนลานตาก
ข้าวจำนวน๑แห่ง 

ประชาชนผู้รับบริการ
ได้รับความสะดวกสบาย 

กองช่าง 
 

 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มทอผ้า หมู่

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ต่างๆ/สนับสนุนในการ

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม

สำนัก
ปลัด 
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๑๓ ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดซ้ืออุปกรณ์ในการผลิต/
การแปรรูปสินค้า 

ส่งเสริม มากขึ้น 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เล้ียงจ้ิงหรีด หมู่ ๑๓ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมอาชีพ
การทำข้าวหลาม หมู่ 
๑๓ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการก่อสร้างลาน
ตากข้าวข้างศูนย์เด็กตัง
กอม.๑๔ 

เพ่ือความสะดวก
ของประชาชน 

ลานตากข้าวตามแบบ
อบต. 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

จำนวนลานตาก
ข้าวจำนวน๑แห่ง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวก 

กองช่าง 

 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้
เล้ียงโค-กระบือ หมู่ ๑๙ 

เพ่ือสนับสนุนให้
ความรู้แก่ราษฎร
ในการประกอบ
อาชีพ 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพผู้เลี้ยง
โค-กระบือและผู้ที่มีความ
สนใจ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผูท้ี่ได้รับการ
ส่งเสริม 

กลุ่มอาชีพมีความรู้เพ่ิม
มากขึ้นและมีรายได้เพ่ิม
มากขึ้น 

สำนัก
ปลัด 

 โครงการส่งเสริมการ
เพาะเห็ดฟาง หมู่ ๑๙ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผูท้ี่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มอาชีพผู้ปลูก
ถั่วลิสง หมู่ ๑๙ 

เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกร 

จัดอบรมและสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตฯลฯให้กับ
เกษตรกร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของจำนวน
ผู้ที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมมาก
ขึ้น 

สำนัก
ปลัด 
เกษตร
อำเภอฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



275 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและท่องเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ 
(ละหุ่ง – บ้านทะลอก 
ต.สวาย) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๘๘๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ 
(ตระงอล – สะก๊วน) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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อบต.กำหนด 
๓ โครงการก่อสร้าง

ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ 
(สวายทาบ – โคกกะ
เพอ) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ 
(ปอยตะแบง – ห้วย
ราช) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๗ 
(ไทรทาบ – ระไซร) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๗ 
(ไทรทาบ – สวายกอง) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๖.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ 
(ถนนถ่ายโอนจากทาง
หลวงชนบท) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๕.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ 
(ถนนถ่ายโอนจากทาง
หลวงชนบท) 

เพ่ือให้การ
คมนาคมสะดวก 

ถนนลาดยาง กว้างเฉลี่ย 
๕.00 ม.ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. หรือตามแบบ 
อบต.กำหนด 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๙ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ ๔ 

เพ่ือให้ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับน้ำ
สะอาดในการ
บริโภค 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น เพ่ิม
แรงดัน/เครื่องกรองน้ำ/
ย้ายทีต่ั้งระบบประปา 
ฯลฯ ตามแบบ อบต. 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอลเทลาน
คอนกรีต  หมู่๑ 

เพ่ือใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน
บาสเกตบอลหรือ
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 

ปรับปรุงสนาม
บาสเกตบอลตามแบบ 
อบต. 

๑,๐๘๙,๙๗๖ ๑,๐๘๙,๙๗๖ ๑,๐๘๙,๙๗๖ ๑,๐๘๙,๙๗๖ ๑,๐๘๙,๙๗๖ จำนวนสนามกีฬาที่
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนและเยาวชน
สนใจในการเล่นกีฬามาก
ขึ้น 

กองช่าง/
กอง
การศึกษา
ฯ 

 โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬากลาง  

เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและเกิด

ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแบบ
อบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 
สวยงาม ประชาชนสนใจ

กองช่าง/
กอง
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อบต.  หมู่ ๑ ประโยชน์ใช้สอย
อย่างถึงที่สดุ 

ในการใช้บริการ การศึกษา
ฯ 

 โครงการก่อสร้างห้องน้ำ
อาคารสระว่ายน้ำ หมู่ 
๑ 

เพ่ือให้ประชาชน
ผู้ใช้บริการสระว่าย
น้ำมีห้องน้ำไว้ใช้
บริการ 

ห้องน้ำ ตามแบบอบต. ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐  
จำนวนห้องน้ำ 

ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมี
ห้องน้ำที่สะอาดได้
มาตรฐาน 

กองช่าง 

 โครงการก่อสร้างห้อง
แต่งตวั อาคารสระวา่ย
น้ำหมู่๑ 

เพ่ือให้ประชาชน
ผู้ใช้บริการสระว่าย
น้ำมีห้องแต่งตัวไว้
ใช้บริการ 

ห้องแต่งตัว ตามแบบ
อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ จำนวนห้องแต่งตัว ผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำมี
ห้องแต่งตัวที่ได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุง
อาคาร(อัฒจันทร์)สนาม
กีฬากลาง(สนาม
ฟุตบอล) หมู่ ๑ 

เพ่ือให้เกิดความ
สวยงามและเกิด
ประโยชน์ใช้สอย
อย่างถึงที่สดุ 

ปรับปรุงอาคารสนามกีฬา 
ตามแบบอบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ผู้ใช้บริการ 

มีอาคารและสนามกีฬาที่
ได้มาตรฐานสวยงาม
ประชาชนสนใจในการใช้
บริการ 

กองช่าง 

 โครงสร้างลานกีฬาออก
กังกายข้างหนองตะตงึ
ไถง  หมู่ ๖ 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬามี
สุขภาพแข็งแรง,ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์,เกิด
ความสามัคค ี

ก่อสร้างลานกีฬาตามแบบ
อบต. 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนลานกีฬาที่
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนให้ความสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

กอง
การศึกษา
ฯ 

 โครงการปรับปรุง 
สนามกีฬาหมู่ ๗ 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬาใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์เกิดความ
สามัคค ี

ปรับปรุงภูมิทัศน์/สนาม
กีฬา/อัฒจันทร์/ห้องน้ำ
ฯลฯตามแบบอบต. 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ จำนวนสนามกีฬาที่
ได้รับการปรับปรุง 

ประชาชนเยาวชนให้มา
สนใจการเล่นกีฬาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

 โครงการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ(วิทยากร
ส่งเสริมการออกกำลัง
กาย)หมู่๑๓ 

เพ่ือให้ประชาชน
หันมาเล่นกีฬามี
สุขภาพแข็งแรง,ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์,เกิด
ความสามัคค ี

ประชาชนผู้เข้าร่วมการ
ออกกำลังกาย 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

๒๐,๐๐๐ 
 

ร้อยละของจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนให้ความสนใจ
ในการเล่นกีฬาเพ่ิมขึ้น 
เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

กอง
การศึกษา
ฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทุนและทอ่งเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนอง
น้ำ หมู่ ๙(หนองสะเดา) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ ขนาด
กว้างเฉลี่ย 5 ม. ยาวเฉลีย่ 
1,000 ม. ลึกเฉลี่ย 3 ม.
(ตามแบบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมระบบกาลักน้ำ
อ่างสวาย  3 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ในการ
อุปโภคบริโภค 

ระบบกาลักน้ำ  ตามแบบ  
อบต. 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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๓ โครงการขุดลอกลำห้วย 
หมู่ 18 
(ลำห้วยสระบัว – ลำ
ห้วยบ้านทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  ตามแบบ  
อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกลำห้วย 
หมู่ 5 
(ลำห้วยนาเสือก-ลำห้วย
นาบัว-ลำห้วยบ้าน
ทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  ตามแบบ  
อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกลำห้วย 
หมู่ 7 
(ลำห้วยบ้านตรม – ลำ
ห้วยบ้านเช้ือเพลิง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำ
สำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดู
ขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  ตามแบบ  
อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วย 
งาน 

รับผิด 
ชอบหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้างโรงยิม เพ่ือให้มีสถานที่เล่นกีฬาที่
ได้มาตรฐานและจัดการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 

ก่อสร้างโรงยิม 
ตามแบบ อบต.
นาบัว 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

โรงยิม มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสนใจ 
การเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 

 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์พร้อมโดม 

เพ่ือให้ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาและ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงลาน
กีฬา

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ลานกีฬา ประชาชนหันมาสนใจใน
การเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 
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หมู่ 3 อเนกประสงค์
พร้อมโดม 

 โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงลานกีฬา
อเนกประสงค์  
หมู่ ๔,หมู่ ๖ 

เพ่ือให้ประชาชนหันมา
เล่นกีฬาและ ใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงลาน
กีฬา
อเนกประสงค์
พร้อมโดม 

- 599,000 599,000 599,000 599,000 ลานกีฬา ประชาชนหันมาสนใจใน
การเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กองช่าง 

 โครงการจัดซ้ือเครื่องออก
กำลังกาย หมู่6 ,หมู่ ๑๕, 
หมู่ ๗ และหมู่ ๑๘ 

เพ่ือให้ประชาชนไว้ใช้ออก
กำลังกาย 

จัดซ้ือเครื่องออก
กำลังกาย 

- 50,000 50,000 50,000 50,000 เครื่องออกกำลัง
กาย 

ประชาชนได้ออกกำลัง
กายและมีสุขภาพที่
แข็งแรง 

กองช่าง 

 โครงการจัด ซ้ืออุปกรณ์
กีฬา หมู่ 1๕ ,หมู่ ๗ และ
หมู่ 16 

เพ่ือให้ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ออกกำลังกายอย่าง
เพียงพอ 

จัดซ้ืออุปกรณ์
กีฬา 

- 18,๐๐๐ 18,๐๐๐ 18,๐๐๐ 18,๐๐๐ อุปกรณ์กีฬา ประชาชนมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอกับความต้องการ 

กองช่าง 

 ก่อสร้าง/ปรับปรุงสนาม
กีฬาพร้อมสปอตไลท์ 
หมู่ 16,1๘  

เพ่ือให้มีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและมีแสงสว่าง
ไว้ออกกำลังกายได้ 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุงสนาม
กีฬา 

- 400,000 400,000 400,000 400,000 สนามกีฬา ประชาชนมีสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและมีแสงสว่าง
ไว้ออกกำลังกายในเวลา
กลางคืนได ้

กองช่าง 

  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน  
หมู่ 13 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดซ้ือเครื่อง
ดนตรีพ้ืนบ้าน 

- 50,000 50,000 50,000  เครื่องดนตรี
พ้ืนบ้าน 

ประชาชนได้อนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

กอง
การศึกษา 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทุนและทอ่งเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๔ 
(ละหุ่ง – บ้านทะลอก ต.
สวาย) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๘๘๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๑,๒๓๒,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๗,๒๕๑,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

กองช่าง 
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(ตระงอล – สะก๊วน) ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

ในการสัญจร 

๓ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๐ 
(สวายทาบ – โคกกะเพอ) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๐๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๙๙๗,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๔ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๓ 
(ปอยตะแบง – ห้วยราช) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๕ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๗ 
(ไทรทาบ – ระไซร) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑๐,๕๓๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๖ โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๗ 
(ไทรทาบ – สวายกอง) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๖.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๒,๗๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๗ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑ 
(ถนนถ่ายโอนจากทาง
หลวงชนบท) 

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๕.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 
๑,๐๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 

๘ โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ที่ ๙ 
(ถนนถ่ายโอนจากทาง

เพ่ือให้การคมนาคม
สะดวก 

ถนนลาดยาง 
กว้างเฉลี่ย ๕.00 
ม.ยาวเฉลี่ย 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

๑,๕๒๘,๐๐๐ 
(อุดหนุน) 

ถนนลาดยาง ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร 

กองช่าง 
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หลวงชนบท) 
 

๑,๐๐๐ ม. หรือ
ตามแบบ อบต.
กำหนด 

๙ โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน 
หมู่ ๔ 

เพ่ือให้ประชากรใน
หมู่บ้านได้รับน้ำสะอาดใน
การบริโภค 

ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/
เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง
ระบบต่างๆ เช่น 
เพ่ิมแรงดัน/
เครื่องกรองน้ำ/
ย้ายทีต่ั้งระบบ
ประปา ฯลฯ 
ตามแบบ อบต. 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

1,๗๘๖,๐๐๐ 
อุดหนุน 

ระบบประปา
หมู่บ้าน 

ประชาชนมีน้ำสะอาดไว้ใช้
ในการอุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 

 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกจิ การค้า การลงทุนและทอ่งเที่ยว 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
๑.๑  แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกหนองน้ำ 
หมู่ ๙(หนองสะเดา) 

เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ำ 

ขุดลอกหนองน้ำ 
ขนาดกว้างเฉลี่ย 
5 ม. ยาวเฉลี่ย 
1,000 ม. ลึก
เฉลี่ย 3 ม.(ตาม
แบบ อบต.) 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

หนองน้ำ ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำไว้ใช้ในการอุปโภคใน
ยามขาดแคลนน้ำ 

กองช่าง 

๒ โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมระบบกาลักน้ำ

เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับใช้ใน
การอุปโภคบริโภค 

ระบบกาลักน้ำ  
ตามแบบ  อบต. 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

7,460,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมีน้ำไว้ใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค 

กองช่าง 
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อ่างสวาย  3 
๓ โครงการขุดลอกลำห้วย 

หมู่ 18(ลำห้วยสระบัว – 
ลำห้วยบ้านทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๔ โครงการขุดลอกลำห้วย 
หมู่ 5 
(ลำห้วยนาเสือก-ลำห้วย
นาบัว-ลำห้วยบ้านทะนง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

๕ โครงการขุดลอกลำห้วย 
หมู่ 7 
(ลำห้วยบ้านตรม – ลำ
ห้วยบ้านเช้ือเพลิง) 

เพ่ือเก็บกักน้ำสำหรับใช้ใน
การเกษตรในฤดูขาดน้ำ 

ขุดลอกลำห้วย  
ตามแบบ  อบต. 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

15,000,000 
(อุดหนุน) 

จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนและเกษตรกรมี
น้ำสะอาดไว้ใช้ในยามขาด
แคลนน้ำ 

กองช่าง 

 โครงการจัดหา/สร้างที่
กำจัดขยะ  หมู่ 1 

เพ่ือรักษาสภาพแวดล้อม
ลดปริมาณขยะในชุมชน 

จัดหา/สร้างทีท่ิ้ง
ขยะ ที่กำจัดขยะ  
ตามแบบ   อบต. 

 

๕๐,๐๐๐- ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวนที่กำจัดขยะ ลดมลพิษในอากาศและ
ขยะในชุมชนลดลง 

สำนักปลัด 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองติม หมู่ ๕ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ ๕ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หลังป้อมตำรวจ หมู่ ๗ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ 7 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองระไซร์ หมู่ ๗ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ 7 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองน้ำหน้าวัดกระทม 
 หมู่ ๘ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ ๘ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
หนองตังกอ 
 หมู่ ๑๔ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ ๑๔ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบหนองกระทม หมู่ ๑๕ 

เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เกิด
ความสวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
หมู่ ๑๕ 

3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 3๐๐,๐๐๐ 
 

3๐๐,๐๐๐ 
 

จำนวนที่ปรับปรุง 
 

สภาพแวดล้อมมีความ
สวยงาม ร่มร่ืน 

กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 

สำหรับ  ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  ๒  การพฒันาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาสงัคมใหร้่มเย็น 

๑. ยุทธศาสตร์  ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๑.๑  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ โครงการก่อสร้าง
โรงยิม 

เพ่ือให้มีสถานที่เล่นกีฬาที่
ได้มาตรฐานและจัดการ
แข่งขันในระดับต่างๆ 

ก่อสร้างโรงยิม ตามแบบ อบต.นา
บัว 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

๖,๓๑๑,๓๐๐ 
อุดหนุน 

โรงยิม มีสถานที่เล่นกีฬาที่ได้
มาตรฐาน ประชาชนสนใจ 
การเล่นกีฬาเพ่ิมมากขึ้น 

กอง
การศึกษา
ฯ 
กองช่าง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๓แบบผ.๐๒ 

สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี๔การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี๔การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
๓.๑แผนงานการศึกษา 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการอุดหนุนสนับสนุน
โรงเรียน/ศพด.ในเขต

บริการของ อบต. 

เพ่ือสนับสนุนอุดหนุน
ส่งเสริมงานด้านวิชาการ 
นันทนาการ ฯลฯ 

อุดหนุนสนับสนุนปัจจัยด้านการศึกษา 
ด้านงานวิชาการ นันทนาการ ฯลฯ 

๒๔๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๒๔๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๒๔๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๒๔๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและทักษะ
ทางดา้นต่างๆเพ่ิมขึ้น 

กอง
การศึกษา

ฯ 
๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา(ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(คา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีพัฒนาการและทักษะ
ด้านกิจกรรมต่างๆเพ่ิมมาก

ขึ้น 

กอง
การศึกษา

ฯ 
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๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา(ค่า
เครื่องแบบนักเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(คา่เครื่องแบบนักเรียน) 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีเครื่องแบบนักเรียนใส่
ทุกคนใน ศพด.ร.ร. 

กอง
การศึกษา

ฯ 
๔ 
 

 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า

จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการ
เรียนการสอน 

อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(คา่จัดการเรียนการสอน) 

๔๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๔๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๔๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๔๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กได้รับประโยชน์จากค่า
จัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้

ในการศึกษา 

กอง
การศึกษา

ฯ 
๕ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือ
เรียน อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(คา่หนังสือเรียน) 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีหนังสือเรียนสำหรับใช้
ในการศึกษาทุกคนใน  

ศพด.ร.ร. 

กอง
การศึกษา

ฯ 

๖ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(ค่า
อุปกรณ์การเรียน) 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
การเรียน อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา(คา่อุปกรณ์การเรียน) 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

๑๐๐,๐๐๐
อุดหนุน 

จำนวนศพด.ร.ร.
ที่ได้รับการ
อุดหนุน 

เด็กมีอุปกรณ์การเรียน
สำหรับใช้ในการศึกษาทุกคน

ใน ศพด.ร.ร. 

กอง
การศึกษา

ฯ 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีพ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๔เพิ่มเติม  เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่  ๓แบบผ.๐๒ 
สำหรับ  อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี๔การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี๔การพัฒนาสังคมให้ร่มเย็น 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและสง่เสรมิคุณภาพชีวิต 
๓.๓แผนงานสาธารณสุข 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจาคโรคพิษสุนัข
บ้า ตามพระราชปณิธาน 
ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกยา
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ อัครราชกุมารี 

เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าและความ
ปลอดภัยในชีวิต 

ค่าดำเนินการ สำรวจจำนวนสุนัข/แมว 
และการจัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการ
ฉีด ฯลฯ เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

๑๕๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

๑๕๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

จำนวนสัตว์เล้ียง
ที่ได้รับวัคซีน 

ลดการระบาดและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า ความ

ปลอดภัยในชีวิตเพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 
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๒ โครงการพระราชดำริดา้น

สาธารณสุข 
เพ่ือป้องกันและควบคุม
โรคและความปลอดภัย
ในชีวิต 

ค่าดำเนินการ อบรมให้ความรู้เพ่ือป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

40๐,๐๐๐ 
อุดหนุน 

40๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

40๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

40๐,๐๐๐ 
 อุดหนุน 

จำนวนคนที่
ได้รับวัคซีน 

ลดการระบาดและควบคุม
โรค  ความปลอดภัยในชีวิต

เพ่ิมขึ้น 

สำนักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสรปุโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

       องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
 

ยุทธศาสตร ์ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ รวม ๔ ปี 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑) ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
 ๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 ๑.๓ แผนงานการเกษตร 

 
๒๒๒ 

๓ 
๖๕ 

 
๔๒๘,๙๒๗,๒๐๐ 

๖๕,๐๐๐ 
๖๙,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๒๒๒ 

๓ 
๖๕ 

 
๔๒๘,๙๒๗,๒๐๐ 

๖๕,๐๐๐ 
๖๙,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๒๒๒ 

๓ 
๖๕ 

 
๔๒๘,๙๒๗,๒๐๐ 

๖๕,๐๐๐ 
๖๙,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๒๒๒ 

๓ 
๖๕ 

 
๔๒๘,๙๒๗,๒๐๐ 

๖๕,๐๐๐ 
๖๙,๑๖๐,๐๐๐ 

 
๘๘๘ 
๑๒ 

๒๖๐ 

 
๑,๗๑๕,๗๐๘,๘๐๐ 

๒๖๐,๐๐๐ 
๒๗๖,๖๔๐,๐๐๐ 

รวม ๒๙๐ ๔๙๘,๑๕๒,๒๐๐ ๒๙๐ ๔๙๘,๑๕๒,๒๐๐ ๒๙๐ ๔๙๘,๑๕๒,๒๐๐ ๒๙๐ ๔๙๘,๑๕๒,๒๐๐ ๑,๑๖๐ ๑,๙๙๒,๖๐๘,๘๐๐ 
๒) ยุทธศาสตรด์้านเกษตรอินทรีย ์
 ๒.๑ แผนงานการเกษตร 

 
๑๓ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๑๓ 

 
๗๕๐,๐๐๐ 

 
๕๒ 

 
๓,๐๐๐,๐๐๐ 

รวม ๑๓ ๗๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๗๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๗๕๐,๐๐๐ ๑๓ ๗๕๐,๐๐๐ ๕๒ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 
๓) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
 ๓.๑ แผนงานการศึกษา 
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๓.๓ แผนงานสาธารณสุข 

 
๑๒ 
๒๒ 
๒๕ 

 
๘,๘๕๑,๒๘๐ 

๒๐,๑๘๘,๘๐๐ 
๑,๔๔๕,๐๐๐ 

 
๑๒ 
๒๒ 
๒๕ 

 
๘,๘๕๑,๒๘๐ 

๒๐,๑๘๘,๘๐๐ 
๑,๔๔๕,๐๐๐ 

 
๑๒ 
๒๒ 
๒๕ 

 
๘,๘๕๑,๒๘๐ 

๒๐,๑๘๘,๘๐๐ 
๑,๔๔๕,๐๐๐ 

 
๑๒ 
๒๒ 
๒๕ 

 
๘,๘๕๑,๒๘๐ 

๒๐,๑๘๘,๘๐๐ 
๑,๔๔๕,๐๐๐ 

 
๔๘ 
๘๘ 

๑๐๐ 

 
๓๕,๔๐๕,๑๒๐ 
๘๐,๗๕๕,๒๐๐ 
๕,๗๘๐,๐๐๐ 
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 ๓.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๘ ๑๔,๑๙๖,๓๐๐ ๒๘ ๑๔,๑๙๖,๓๐๐ ๒๘ ๑๔,๑๙๖,๓๐๐ ๒๘ ๑๔,๑๙๖,๓๐๐ ๑๑๒ ๕๖,๗๘๕,๒๐๐ 

รวม ๘๗ ๔๔,๖๘๑,๓๘๐ ๘๗ ๔๔,๖๘๑,๓๘๐ ๘๗ ๔๔,๖๘๑,๓๘๐ ๘๗ ๔๔,๖๘๑,๓๘๐ ๓๔๘ ๑๗๘,๗๒๕,๕๒๐ 
๔) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 
 ๔.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
๒๘ 
๒ 

 
๑,๕๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 
๒ 

 
๑,๕๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 
๒ 

 
๑,๕๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒๘ 
๒ 

 
๑,๕๖๐,๐๐๐ 
๑,๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๑๒ 

๘ 

 
๖,๒๔๐,๐๐๐ 
๔,๔๐๐,๐๐๐ 

รวม ๓๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๓๐ ๒,๖๖๐,๐๐๐ ๑๒๐ ๑๐,๖๔๐,๐๐๐ 
๕) ยุทธศาสตรด์้านชุมชนแข็ง 
 ๕.๑ แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

 
๒๘ 

 
๑,๑๖๙,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๑,๑๖๙,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๑,๑๖๙,๐๐๐ 

 
๒๘ 

 
๑,๑๖๙,๐๐๐ 

 
๑๑๒ 

 
๔,๖๗๖,๐๐๐ 

รวม ๒๘ ๑,๑๖๙,๐๐๐ ๒๘ ๑,๑๖๙,๐๐๐ ๒๘ ๑,๑๖๙,๐๐๐ ๒๘ ๑,๑๖๙,๐๐๐ ๑๑๒ ๔,๖๗๖,๐๐๐ 
๖) ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๖.๑ แผนงานการเกษตร 

 
๘ 

 
๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 
๘ 

 
๑,๒๓๐,๐๐๐ 

 
๓๒ 

 
๔,๙๒๐,๐๐๐ 

รวม ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๘ ๑,๒๓๐,๐๐๐ ๓๒ ๔,๙๒๐,๐๐๐ 
๗) ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาองค์กร 
 ๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 
๖๕ 

 
๗๓๑,๗๐๐ 

 
๖๕ 

 
๗๓๑,๗๐๐ 

 
๖๕ 

 
๗๓๑,๗๐๐ 

 
๖๕ 

 
๗๓๑,๗๐๐ 

 
๒๖๐ 

 
๒,๙๒๖,๘๐๐ 

รวม ๖๕ ๗๓๑,๗๐๐ ๖๕ ๗๓๑,๗๐๐ ๖๕ ๗๓๑,๗๐๐ ๖๕ ๗๓๑,๗๐๐ ๒๖๐ ๒,๙๒๖,๘๐๐ 
รวมทั้งสิ้น ๕๒๑ ๕๔๙,๓๗๔,๒๘๐ ๕๒๑ ๕๔๙,๓๗๔,๒๘๐ ๕๒๑ ๕๔๙,๓๗๔,๒๘๐ ๕๒๑ ๕๔๙,๓๗๔,๒๘๐ ๒,๐๘๔ ๒,๑๙๗,๔๙๗,๑๒๐ 

บัญชีครุภัณฑ ์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
งบประมาณและที่ผ่านมา หน่วยงาน 

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖5 
(บาท) 

๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือการจัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมของ อบต. 

จัดซ้ือกล้องดิจิตอล ขนาดไม่
น้อยกว่า 2.0 MEGA PIXELS 
จำนวน 1 ตัว 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

20,000 
 
 

สำนักปลัด 

๒ บริหารงานทั่วไป ค่าคุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือจัดเก็บเอกสารใน
หน่วยงานให้มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ตู้เหล็กขนาด 4 บาน กระจก 2 
ชั้นเก็บแฟ้มเอกสาร ยาว 2.50 
ม. จำนวน 2 ตู ้

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง,กอง

ช่าง 
๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่องปริ๊นท์แบบเลเซอร์
ขนาดความเร็วไม่ต่ำกว่า 10 
แผ่น/นาท ีจำนวน 1 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

สำนักปลัด 

๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน,องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาบัว 

จัดซ้ือเตีนท์โครงเหล็ก กว้าง 5 
ม. ยาว 12 ม. 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

40,000 
 

สำนักปลัด 

๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้มีโต๊ะทำงานเพียงพอ จัดซ้ือโต๊ะทำงานระดับ 3-6 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 สำนักปลัด 
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กับเจ้าหน้าที่ พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 5 ชุด กองคลัง,กอง
ช่าง 

๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้มีโต๊ะทำงานเพียงพอ
กับเจ้าหน้าที่ 

จัดซ้ือโต๊ะทำงานระดับ 1-2 
พร้อมเก้าอ้ี จำนวน 5 ชุด 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

9,000 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง,กอง

ช่าง 
๗ บรหิารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ิมขีดความสามารถในการ

ปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร์/
โน๊ตบุ๊ค พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
จำนวน 2 เครื่อง 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

70,000 
 

สำนักปลัด 
กองคลัง,กอง

ช่าง 
๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

และขนส่ง 
เพ่ือให้มีรถไว้ใช้ในการติดต่อ
ราชการและปฏิบัติงานต่างๆ  

จัดซ้ือรถยนต์/รถตู้ ประจำ
สำนักงาน ตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

800,000 
 

กองช่าง 

๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือให้มีวิทยุใช้ในการสื่อสาร
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

จัดซ้ือวิทยุชนิดมือถือขนาดกำลัง
ส่ง 5 วัตต ์พร้อมอุปกรณ์ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สำนักปลัด 
 

๑๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ อบต. 

เครื่องบันทึก/ถอดเทป ที่มีระบบ
บันทึกและระบบถอดเทปใน
เครื่องเดียวกัน จำนวน 1 เครื่อง 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

40,000 
 
 

สำนักปลัด 

๑๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้งานประชาสัมพันธ์
ของ อบต.มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

จัดซ้ือเคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 
จำนวน 1 ชุด 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

สำนักปลัด 

๑๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้มีเครื่องใช้เพียงพอ
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 

จัดซ้ือโต๊ะประชุมพร้อมอุปกรณ์
สื่อสารครบชุด 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

150,000 
 

สำนักปลัด 

๑๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 

พัดลมอุตสาหกรรม ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

๑๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เป็นที่เรียนรู้และ
ศึกษาความรูต้่างๆของ
ประชาชน 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ชุมชน
,โรงเรียนและประชาชนทั่วไปใน
ตำบลนาบัวได้มาใช้บริการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

๑๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

จัดซ้ือชุดรับแขก จำนวน 2 ชุด 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สำนักปลัด 

๑๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 
 

โทรโข่ง จำนวน 2 ตัว 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 สำนักปลัด 

๑๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่ 

เพ่ือให้มีเครื่องใช้เพียงพอ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

เครื่องฉายโปรเจ๊คเตอร์และจอ
จำนวน 1 ชุด  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 
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๑๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือให้มีเครื่องใช้เพียงพอ

เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้นและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทำงาน 

กล้องทำระดับพร้อมอุปกรณ์
สำรวจ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

๑๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

โคมไฟสปอร์ตไลท์กำลังต้านทาน 
1000w จำนวน 3 ตัว พร้อม
สายไฟขนาด 1.5*2.5 มม. 
ชนิดปลอกหุ้มดำ 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

กองช่าง 

๒๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือให้มีเครื่องใช้เพียงพอ
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 

เก้าอ้ีชุด ตามแบบ อบต. 20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สำนักปลัด 

๒๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 

เครื่องพิมพ์ดีดประจำสำนักงาน 
ตามแบบ อบต. 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

20,000 
 

สำนักปลัด 

๒๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้มีเครื่องใช้เพียงพอ
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิม
มากขึ้น 

รถตัดหญ้า/เครื่องตัดหญ้า ตาม
แบบมาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 
1 คัน/อัน 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

สำนักปลัด 

๒๓ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

เครื่องขยายเสียง ตามแบบ 
อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

๒๔ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำรวจ เพ่ือให้การบริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือเครื่องมือสำรวจ/วัดระยะ/
พิกัด ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองช่าง 

๒๕ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือให้การบริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วประสิทธิภาพ 

เครื่องพ่นหมอกควัน ตามแบบ
มาตรฐาน จำนวน 2 เครื่อง 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 กองช่าง 

๒๖ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือให้การบริหารงาน
ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

จัดซ้ือรถดูดสิ่งปฏิกูล ตาม
มาตรฐานครุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

1,000,000 
 

กองช่าง 

๒๗ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 

เพ่ือป้องกันการสูญเสียใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

รถพยาบาลฉุกเฉินตามแบบ 
อบต. 

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 สำนักปลัด 

๒๘ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ติดตัง้กล้องวงจรปิดใน
สำนักงาน/ศูนย์การเรียนรู/้ศพด.
ส่วนราชการในความดูแลของ 
อบต. ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

๒๙ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในห้องสมุดประชาชน 
อบต. 

ชั้นวางหนังสือ ตามแบบ อบต. 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 

๓๐ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 

โต๊ะ เก้าอ้ี ชั้นวางของ ชุดรับรอง 
โต๊ะอาหารฯลฯ ตามแบบ อบต. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 
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๓๑ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ 

อบต. 
ครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรม
ต่างๆของ อบต. 
 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา
ฯ 

๓๒ บริหารงานทั่วไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่างๆของ 
อบต. 

โทรทัศนแ์ละเครื่องเล่นดีวดีี ตาม
แบบ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สำนักปลัด 

     รวม ๔,๓๓๗,๐๐๐ ๔,๓๓๗,๐๐๐ ๔,๓๓๗,๐๐๐ ๔,๓๓๗,๐๐๐ ๔,๓๓๗,๐๐๐  
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ส่วนท่ี  ๕  การติดตามและประเมนิผล 

กรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผล 
การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีฐานคิดว่าระบบติดตามและ

ประเมินผลไม่อาจแยกตัวออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ระบบอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการ
จึงเป็นเหมือนบริบททีย่่อมจะส่งผลต่อการบรหิารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน ดังนั้น ระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จึงมีกรอบแนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจาก
การได้รับทรพัยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุง่เน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมือ่เทียบกับเวลา (Input monitoring) และ
การติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวาง
ระบบติดตามในที่นี้จงึเปน็การสรา้งระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรบัปรงุแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจน
จบตามเวลา และยังจะมีระบบประเมินผลมาประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดข้ึนทั้งในส่วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ 
(outcome) ว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด 

อย่างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี นั่นคือ 
ถ้าได้แผนการดำเนินงานประจำปี ที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและ
ประเมินผลทำหน้าที่ระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ยึด
แผนการดำเนินงาน ประจำปี ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกำรจัดท ำแผน ระบบงบประมำณ ระบบสังคม/ท้องถิ่น ระบบระบบ

กำรเมือง 

ระบบวัฒนธรรม 

ปัจจัยน ำเข้ำ 

- แผนปฏิบัติกำร 
- งบประมำณ 
- บุคลำกร 
- ทรัพยำกรอื่น 

กระบวนกำร 

- กำรใช้ทรัพยำกร 
- กำรด ำเนินกำรตำมแผน 
- กำรบริหำรแผน 

ผลผลิต 

- ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนในเชิง
รูปธรรม 

ผลลัพธ ์

- ควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค/์เป้ำหมำย 

ระบบติดตำม (Monitoring) 

- Input Monitoring 

- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

- ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค/์
เป้ำหมำยของแผน 
- กำรเปล่ียนแปลงของท้องถิ่น 
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แนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ 

๒๙ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้ ดังนี้  
๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓) รายงานผลและเสนอความเหน็ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้

ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 
๔.๒ ระเบียบ วิธีในการและครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก คือ 
ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส่วนของการประเมินผลผลลัพธ์ (Output , Goal) 
ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1.ส่วนปัจจัยนำเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จะต้อง “มี” เพื่อนำเข้าสู่ระบบติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    อันได้แก่   แผนยุทธศาสตร์    ผู้ประเมิน ผู้ถูกประเมิน 
และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินโดยตนเองครั้งนี้ ได้แก่    แบบรายงานแบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกข้ันตอนหรืออย่างไร 

   ๒. ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ิน ทั้งใน
ระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งได้กำหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส คือ  ไตร
มาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)  และไตรมาสที่ 4 
(กรกฎาคม – กันยายน) ในแต่ละปี โดยการติดตามดังกล่าว เป็นการติดตามผลข้ันกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของ
แผนยุทธศาสตร์ว่า เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  ซึ่งในการติดตามในข้ันตอนน้ีเป็นช่วงที่ทำให้
ทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้ดีหรือไม่ สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า   นอกจากนี้ การติดตามในทุกช่วงของแผนยัง
สามารถ เป็น “สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า” (Early Warning System) ว่าแผนยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดไว้สามารถไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่จะสามารถ
นำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานได้แก่ แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตาม
ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของโครงการ และการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา
และอุปสรรคในการดำเนินงาน 

๓. ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก 
เรียกว่า “การประเมนิแผนยุทธศาสตร”์ ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่า  เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาใน
แต่ละปี ผลที่เกิดข้ึนเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ M&E 
Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน่วยในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับ บุคลากร หน่วยงาน 
และองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ และเป็นฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินในแผนต่อไปในอนาคต โดยเครื่องมือที่ใช้
ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ โดยมีเนื้อหา
ที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 
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กำหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

๑. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดยตนเอง  ได้แก่    แบบ
รายงานแบบท่ี 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการทบทวนว่าการจัดทำ
แผนได้ใช้กระบวนการครบทุกข้ันตอนหรืออย่างไร 

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานทราบว่า แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ดี
หรือไม่  การดำเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่  สามารถวัดได้จริงหรือเปล่า ได้แก่ แบบรายงาน
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการดำเนินงานของ
โครงการ และการเปลีย่นแปลงโครงการ การติดตามการใช้จา่ยงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

๓. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ แบบรายงานแบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญในการประเมินได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบที ่3/2) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงาน
ในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก (ผลจากแบบรายงานแบบที่ 3/3) 

ที่มา : จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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แบบที่ 1 แบบช่วยกำกบัการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินโดยตนเอง 
 
คำชี้แจง :แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะทำการ   

ประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น......................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินการ 
ไม่มีการ

ดำเนินการ 
ส่วนท่ี 1    คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินเพื่อจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน 

  

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพฒันาท้องถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนท่ี 2    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคัญของท้องถ่ินมาจัดทำฐานข้อมูล   

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ             
การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคล้อง             
กับศักยภาพของทอ้งถ่ิน 

  

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคล้อง           
กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   

13. มีการกำหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   

14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจงัหวัด   

ส่วนท่ี 2    การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)   

16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

17. มีการจัดทำบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18. มีการกำหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รอืไม่   

 
 
 
 
 

ตัวอย่ำงเคร่ืองมือติดตำมและประเมินผล 
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คำชี้แจง :แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผน      
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล
การดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน …………………………………...……………………………..…..… 
2. รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที ่
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตลุาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)  
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

 ส่วนท่ี 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  5  ป ี
๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา  5  ป ี

 

 
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณปี … 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.การพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

      

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1  .....… ปีที่ 2 .....… ปีที่ 3  ......… ปีที่ 4  .......… ปีที่ 5  .......… รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

2. การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย์ 

            

3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

            

4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

            

5. การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

            

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

            

7. การพัฒนาด้าน
การพัฒนาองค์กร 

            

รวม             
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2. การพัฒนาด้านเกษตร
อินทรีย ์

      

3. การพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

      

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ       
5. การพัฒนาด้านชุมชน
เข้มแข็ง 

      

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

      

7. การพัฒนาด้านการพฒันา
องค์กร 

      

รวม       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕. ผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาป.ี.... 
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ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ    
ที่ยังไม่ได้     
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ   
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ   
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครง 
การ ทั้งหมด 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1.การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

            

2. การพัฒนาด้าน
เกษตรอินทรีย ์

            

3. การพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

            

4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

            

5. การพัฒนาด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง 

            

6. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

            

7. การพัฒนาด้าน
การพัฒนาองค์กร 

            

รวม             
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 ส่วนท่ี 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3. โครงการที่ได้รบัเงินอุดหนุนเฉพาะกจิประจำปี 255๘ 

โครงการ 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ดำเนินกา
รเสร็จ
แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมา
ณท่ีได้รับ 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย
ไป 

1.       
2.       
3.       
4.       
รวม      

 ส่วนที่ 4  ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัต ิ
             
             
             
             
             
      
 

แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์

คำชี้แจง :แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานของ   องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ………………………………………………………………………… 
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ………………………………………………….. 

ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในป ี ………………………………… 

3. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการท่ี
ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

1.    
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2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    

ส่วนท่ี 3 ผลการดำเนินงาน 

4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่

พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม    
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม    
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด    
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถ่ิน 
   

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    
ภาพรวม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี  1 :  ………………………………………………………………………………………… 
1) ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมลูของโครงการ / กจิกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กจิกรรม  



302 
  
4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีก่ำหนด  
7)  ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน

ท้องถ่ิน 
 

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม  
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก  

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน 
ดำเนินการ 
(จำนวน) 

หลัง 
ดำเนินการ 
(จำนวน) 

เพ่ิม/ลด 

1.      
2.      
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม 

คำชี้แจง :แบบที่ 3/2 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
ภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 

2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ป ี (2) 20 – 30 ป ี (3) 31 – 40 ปี  (4) 41 – 50 ปี
 (5) 51 – 60 ป ี (6) มากกว่า 60 ป ี

3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  

(4) ปริญญาตรี (5) สูงกว่าปริญญาตรี (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนกัศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ.....................................................  

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ.......................................ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่

พอใจ 
1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2) มกีารประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มกีารรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กจิกรรมต่อสาธารณะ    
5) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กจิกรรมนำไปสูก่ารแก้ไขปญัหาของประชาชน
ในท้องถ่ิน 

   

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9) ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    

 

 

 

 



304 
  

 

 

 
แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ...........................................ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

คำชี้แจง :แบบที่ 3/3 เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
แต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนยุทธศาสตร์     ……………………………………………………………...…………………………… 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
1. เพศ (1) ชาย (2) หญิง 
2. อายุ (1) ต่ำกว่า 20 ป ี (2) 20 – 30 ป ี (3) 31 – 40 ป ี
  (4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี (6) มากกว่า 60 ป ี
3. การศึกษา (1) ประถมศึกษา (2) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3) อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า  
  (4) ปริญญาตร ี (5) สูงกว่าปริญญาตร ี (6) อื่นๆ 
4. อาชีพหลัก (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐวิสาหกจิ (3) ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  
  (4) รับจ้าง (5) นักเรียนนกัศึกษา (6) เกษตรกร 
  (7) อื่นๆ (ระบุ) ………………………………………………………. 
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ.................................................... 
5. หากให้ท่านประเมินความพงึพอใจต่อผลการดำเนินงานของ..........................ในการพัฒนาและสง่เสรมิการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ดโีดยให้คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนเทศบาลฯ ของท่านเท่าใด 
ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กจิกรรม    
2) มกีารประชาสัมพันธ์ใหป้ระชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม    
3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม    
4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ    
5) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม    
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

   

8)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กจิกรรม    
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ภาคผนวก ก 

 รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ภาคผนวก ข 

การประเมินเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพฒันาทอ้งถิน่สี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นพิจารณา คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๑๕ 
๓. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๖๕ 
    ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
    ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
    ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
    ๓.๔  วิสัยทศัน ์ (๕) 
    ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
    ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) 
    ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
    ๓.๘  แผนงาน (๕) 
    ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
    ๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (๕) 

รวมคะแนน 
100 
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๔. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 (1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่นเขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

 (๒) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 
ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร และช่วงอายุและจ้านวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

 (3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด 
การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(๒)  

 (4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา 
โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

 (5) ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

(๒)  

 (6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงาน
ประจ้าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

 (7) ข้อมู ล เก่ีย วกับท รัพย ากรธรรมชาติ  เช่น   น้ ำ  ป่ าไม้  ภู เขา คุณ ภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

 (8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ (๒)  
 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

๑๕ 
(๒) 

 

 (๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับ
ใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑)  

 (๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุขความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นต้น 

(๒)  

 (๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น 

(๒)  

 (๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๒)  

 (๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน

(๒)  
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ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)WWeakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

 (๗) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน้าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

(๒)  

 (๘) สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณการประเมินผลการน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(๑)  

 (๙) ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/
ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ
แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

  

 

 

 

 
ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์ กร 
ปก ครองส่วนท้องถิ่น และ เช่ือม โยงหลัก ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตแิละ Thailand 4.0 

๖๕ 
(๑๐) 

 

๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand 4.0 

(๑๐)  

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี และ Thailand 4.0 

(๑๐)  

๓.๔ วิสัยทัศน ์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท้าตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนใน
สิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะ
เกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(๕)  

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน้าไปสู่ผลสำเร็จทาง
ยุทธศาสตร ์ 

(๕)  

๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ือง
หนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น้าไปสู่การ
จัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เช่ือมโยงดังกล่าว 

(๕)  

๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น้าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕)  

๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือน้าไปสู่การจัดท้าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นใน

(๕)  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 
 รวมคะแนน ๑๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๕.แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
  ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
  ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
  ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชดัเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
  ๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
  ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (๕) 
  ๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ (๕) 
  ๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
  ๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕) 
  ๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
  ๕.๑๐  มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
  ๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ (๕) 
  ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน 
100 
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๖. แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การ

วิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน้ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณเช่น การวัดจ้านวน
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จ้านวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จ้านวนที่ไม่สามารถดำเนินการ
ได้มีจ้านวนเท่าไหร่สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) 
โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน้าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้
เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลักประสิทธิผล  
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ ( Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและยุท ธศาสตร์การ
พัฒนา 

วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน้าไปสู่การจัดท้าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลัก
การบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  2) 
วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน 
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มี ค ว า ม ชั ด เจ น น ำ ไป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถ
ระบุจ้านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท้าที่ไหน เร่ิมต้น
ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมี
หลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ ง 

(๕)  
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ยั่งยืน 
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) 
ยึดหลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการ
แข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตาม
ช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

  

๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ  
Thailand ๔.๐ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท้าน้อย ได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

๕ .๗  โ ค ร ง ก า ร ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

(๕)  

ประเด็นพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือ
ร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่น
ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP) 

(๕)  

๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้อง
กับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดท้าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความ
มีป ระสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) (4) ความยุติ ธรรม (Equity) (5) ความ โปร่ ง ใส 
(Transparency) 

(๕)  

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้อง
ตามหลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อย
ละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอ่ืนๆ 

(๕)  

๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (kpi) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) 
ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(๕)  

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่ า
วัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ
บ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

 รวมคะแนน ๑๐๐  
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ความเห็นของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

............................................................................................................................................................................... 

 
                                 (ลงชื่อ)................................................. 

(นางสาวสวิิกาญจน์  แพงงาม) 
              ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

 

ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

............................................................................................................................................................................... 
 
                                       ลงชื่อ).............................................. 

                                                         (นายเฉลิมพล  เขียวหวาน) 
                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

 

ความเห็นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

............................................................................................................................................................................... 
 
                                       ลงชื่อ).............................................. 

                                                           (นายโชคทวี  ธิธรรมมา) 
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                                                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 

 
                        อนุมัต ิ
 
 
  (ลงชื่อ).............................................. 
            (นายเฉลิมพล  เขยีวหวาน) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว 
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