


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



  

ค ำน ำ 
 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 69/1 การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบบรกิารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง รวมถึง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 18 แผนพัฒนาท้องถิ่น กรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้จัดท าหรือทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป และหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.18/ว 0311 ลงวันที่ 26 มกราคม 
2564 เรื่องแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับ
แจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า เพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สามารถ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชน 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนดองค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและส าคัญในการจัดท าแผ นพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 - 2570) จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และแก้ไข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 17 และ ข้อ 18 โดยผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่นสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้าหรือชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 
2570) จะเป็นประโยชน์ในการน าไปพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 

ที่ต้ังของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ประกอบด้วย 
หมู่ที ่1 บ้านหนองระหาร  หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำขาว  หมู่ที ่3 บ้านดอนยาว 
หมู่ที่ 4 บ้านหนองจาน  หมู่ที่ 5 บ้านหินเง้ิม   หมู่ที่ 6 บ้านศรีวัฒนา 
หมู่ที่ 7 บ้านหนองเดิ่น  หมู่ที่ 8 บ้านป่าตะแบง  หมู่ที ่9 บ้านสำโรง 
หมู่ที ่10 บ้านนาด ี   หมู่ที่ 11 บ้านดอนอุดม 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  

              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที ่3 ตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
              (โทรศัพท์,โทรสาร 044 –977237, www.donyaoyai.go.th) 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม และที่ลุ่มน้ำท่วมถึง ลักษณะพื้นท่ีลาดเอียงจากทิศ

ตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีลำน้ำท่ีสำคัญไหลผา่น คือ คลองปลาหมัน คลองวังชมพู และคลองเจี๊ยบ (แต่ละหมู่บ้านเรียกช่ือ
แตกต่างกัน) 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนช่ืน อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้  
ฤด ูร ้อน  เร ิ ่มต ั ้ งแต ่กลางเด ือนก ุมภาพ ันธ ์ ไปจนถ ึงกลางเด ือนพฤษภาคม  อากาศร ้อนและ 

แห้งแล้ง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35 – 39.9 องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
บ้างครั้งเกิด “พายุฤดูร้อน” ทำให้พายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตก ก่อให้เกิดความ เสียหายแก่
ประชาชนทุกปี  

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ฝนทิ้ง
ช่วง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม   

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1-2 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 
อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 15 องศา    

1.4 ลักษณะของดิน  
   ลักษณะดินโดยทั่วไป เป็นดินร่วนปนทราย มีความสมบูรณ์ปานกลาง  และบางพื้นที่มีดินเค็มปะปน 
บางส่วนจะมองเห็นเป็นคราบเกลือฉาบบนผิวดินได้ชัดเจน   

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 
  ตำบลดอนยาวใหญ่มีแหล่งน้ำท่ีใช้สำหรับ อุปโภค-บริโภค ที่สำคัญ ดังนี ้จำนวน 5 แห่ง แหล่งน้ำท้ัง 5 แห่ง
เคยเป็นแหล่งน้ำท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติและองค์การบริหารส่วนตำบลไดด้ำเนินการปรับปรุงก่อสร้างขึ้นใหม่เพื่อเพียงพอกับการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน ดังนี้ 

  ลำห้วย 4 แห่ง  สระน้ำ 16 แห่ง  หนองน้ำ 3 แห่ง 
  บ่อน้ำตื้น - แห่ง  ลำคลอง 21 แห่ง  บ่อบาดาล - แห่ง 
  อ่างเก็บน้ำ – แห่ง  แม่น้ำ - แห่ง  ฝาย 2 แห่ง 
  อื่น ๆ (ระบุ) - แห่ง  
 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ ตำบลดอนยาวใหญ่ มทีรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่สำคัญ ดังนี ้
  1.6.1 สวนป่าสิริกิตติ์ อยู่ในพื้นทีห่มู่ที่ 10 บ้านนาดี มพีื้นที่ป่าทั้งหมด ประมาณ 327 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้
ธรรมชาติในท้องถิ่นหลายชนิด เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ตะแบก พะยอม ฯลฯ เป็นป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์
หลายชนิด และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ที่ชาวบ้านในตำบลและชาวบ้านใกล้เคียง ได้แสวงหาเพื่อรับประทาน และค้าขายใน
บางฤดูกาล ซึ่งในอนาคต อบต.มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติต่อไป 
  1.6.2 ที่สาธารณประโยชน์โคกป่าช้า บ้านป่าตะแบง อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านป่าตะแบง มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 
ประมาณ 129 ไร่ ซึ่งประกอบด้วยต้นไม้ตามธรรมชาติในท้องถิ่นหลายชนิด โดยมีไม้ตะแบงมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ไม้เต็ง ไม้
รัง ตะแบก พะยอม ฯลฯ เป็นป่าไม้ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของสัตว์หลายชนิด และเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ที่
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ชาวบ้านในตำบลและชาวบ้านใกล้เคียง ได้แสวงหาเพื่อรับประทาน และค้าขายในบางฤดูกาล ซึ่งในอนาคต อบต.มีแนวคิดที่จะ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพย์กรธรรมชาติต่อไป 
2. ด้านการเมือง/การปกครอง  

ตำบลดอนยาวใหญ่ เดิมการปกครองขึ้นกับตำบลโนนตาเถร สาเหตุที่เรียกว่า “ดอนยาวใหญ่”เมื่อประมาณ 250 ปี
มาแล้ว มีราษฎรอพยพมาจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ได้มาตั้งบ้านเรือนอยู่บนสันดอนซึ่งยาวประมาณ 2 
กิโลเมตร จึงเรียกบ้านตามลักษณะภูมิประเทศว่า “บ้านดอนยาวใหญ่” เดิมนั้นตำบลโนนตาเถรมีการปกครองขึ้นกับอำเภอบัว
ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้ประกาศตั้ง กิ่งอำเภอประทายขึ้น ตำบลโนนตาเถรซึ่งมีบ้านดอนยาวใหญ่รวมอยู่ด้วยได้มาขึ้น
การปกครองอยู่กับกิ่งอำเภอประทายจนกระทั่ง พ.ศ. 2506 ได้แต่งตั้งให้เป็นอำเภอโนนแดง และบ้านดอนยาวใหญ่ได้แยกเป็น
ตำบลดอนยาวใหญ่ เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2530 โดยมีหมู่บ้านในการปกครอง 10 หมู่บ้าน ต่อมาเมื่อประกาศแต่งตั้งกิ่งอำเภอ
โนนแดง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 ตำบลดอนยาวใหญ่จึงขึ้นการปกครองกับกิ่งอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2532 
โดยมี นายสวย นามไพร เป็นกำนันคนแรกของตำบลดอนยาวใหญ่    ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งเป็น “สภาตำบลดอนยาวใหญ่” 
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็น “องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่” มีผลบังคับเมื่อ 23 
กุมภาพันธ์ 2540 

ตำบลดอนยาวใหญ่ ต ั ้ งอย ู ่ทางท ิศตะว ันตกเฉ ียงเหน ือของอำเภอโนนแดง ระยะทางห ่างจากอำเภอ  
โนนแดง 8 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 72 กิโลเมตร 
 2.1 เขตการปกครอง 
  ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลดอนตะหนิน อำเภอบัวใหญ่, ตำบลสำพะเนียง และตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จงัหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลสำพะเนียง และตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 

อาณาเขตติดต่อ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตำบลดอนยาวใหญ่ มีเนื้อที ่17,605 ไร่ หรือ 28.17 ตารางกิโลเมตร แยกเป็น  พื้นที่ทำการเกษตร  ประมาณ 14,617 ไร่ 
พื้นที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,628 ไร่  และพื้นที่สาธารณะ ประมาณ 1,360 ไร่  มีการปกครองตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
เล่มที่ 114   ตอนพิเศษ 64 ง วันท่ี  28 กรกฎาคม 2540  กำหนดเขตการปกครอง ดังนี้ 
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2.1.1 รายชื่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ที ่ ชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง 

1 นายสุนทรพงษ์ มณสีุคนธ ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ ่
2 นายจักรกฤษณ์ เทินสระเกษ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ ่
3 นายสมจติร พิศนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ ่
4 นายประเสริฐ ชิดนอก เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นตำบลดอนยาวใหญ่ 

 
2.1.2 รายชื่อผู้นำชุมชน 

 2.2 การเลือกตั้ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นเป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภา

ท้องถิ่นแบ่งออกเป็น 11 เขต ซึ่งประชาชนในเขตตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและยังมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน การช่วยเหลืองาน เสนอแนะในกิจกรรมของท้องถิ่น ในการดำเนินงานต่าง ๆ เช่น การประชุมประชาคมในการ
จัดแผนพัฒนาประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ   

จำนวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) 

ประเภทการเลือกตั้ง เขตเลือกต้ัง 
จำนวนผู้มสีิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใชส้ิทธิลงคะแนน 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
ผู้บริหารท้องถิ่น 1 1,312 1,383 2,695 443 424 867 

 
สมาชกิสภาท้องถิน่ 1 45 45 90 18 19 37 

 2 77 90 167 20 19 39 
 3 156 160 316 36 36 72 
 4 149 152 301 54 61 115 
 5 96 86 182 33 24 57 
 6 135 150 285 50 40 90 
 7 66 77 143 22 29 51 
 8 235 220 455 68 67 135 
 9 82 89 171 41 40 81 
 10 114 165 279 66 68 134 
 11 157 149 306 35 21 56 

รวม 1,312 1,383 2,695 443 424 867 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ปกครอง หมายเหตุ 
1 บ้านหนองระหาร นายบุญมา คิดทำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 
2 บ้านหนองน้ำขาว นายสำรวย แข็งขัน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
3 บ้านดอนยาว นายวิชิต สมนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
4 บ้านหนองจาน นายทวีศักดิ์ สารการ กำนันตำบลดอนยาวใหญ่ 
5 บ้านหินเง้ิม นายสุวะสันต์ พะธะนะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
6 บ้านศรีวัฒนา นายประดิษฐ์ มูลอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
7 บ้านหนองเดิ่น นางอุไร พิมพ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
8 บ้านป่าตะแบง นายสมศักดิ์ เสือไพรงาม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 
9 บ้านสำโรง นายนรงค์ เที่ยงมน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
10 บ้านนาด ี นายอภิชาติ อินทร์นอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 
11 บ้านดอนอุดม นายเสาร์ ไทยธานี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

หมู่ที ่ บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง 
1 บ้านหนองระหาร 36 64 61 
2 บ้านหนองน้ำขาว 70 108 98 
3 บ้านดอนยาว 104 190 197 
4 บ้านหนองจาน 91 178 200 
5 บ้านหินเงิ้ม 53 119 106 
6 บ้านศรีวัฒนา 86 181 167 
7 บ้านหนองเดิ่น 46 87 100 
8 บ้านป่าตะแบง 159 315 286 
9 บ้านสำโรง 49 108 119 
10 บ้านนาดี 101 200 223 
11 บ้านดอนอุดม 106 213 178 

รวม 901 1,763 1,735 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรือเทียบเท่า 
ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ทางโรงเรียน   

สถาบันการศึกษาในเขตตำบล ขอ้มูล ณ พฤษภาคม 2562 

ที ่ ชื่อสถานศึกษา สังกัด ระดับช่วงชั้น 
จำนวนครู/
บุคลากร 

จำนวน
นักเรียน 

1 โรงเรียนมิตรภาพ สพฐ ม.1 - ม.6 17 120 

2 โรงเรียนบ้านดอนยาว สพฐ อ.1 –  ม.3  16 120 

3 โรงเรียนบ้านป่าตะแบง สพฐ อ.1 –  ม.3 16 60 

4 โรงเรียนบ้านนาดี สพฐ อ.1 –  ป.6 8 44 

5 โรงเรียนโกรกสำโรง สพฐ อ.1 –  ม.3 11 98 

6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยาว อปท. ปฐมวัย 3 34 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตะแบง อปท. ปฐมวัย 2 12 

4.2 สาธารณสุข 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชน
กลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ -ปาก-เท้าในเด็ก โรค
เอดส์ และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพ
ประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ ท้องถิ่นและหน่วยงานสาธารณสุขเขตตำบล โรงพยาบาล ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ชุมชนเห็น
ความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปี  สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐาน  
บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลั งกายยังไม่
สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้ท้องถิ่นพยายามแก้ไขโดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ อสม. ในท้องถิ่น จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา  
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  (1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข 
      - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในเขตพื้นท่ี    จำนวน    1    แห่ง      
      - ศูนย์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน     จำนวน    11 แห่ง 
      - คลินิกเอกชน      จำนวน     -   แห่ง    
   4.3 อาชญากรรม 
  ตำบลดอนยาวใหญ่ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมี
การป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศร
บอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 
แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชน
ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
ผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ 
ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มี
การร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อำนาจหนา้ที่ท่ีสามารถดำเนินการได้              

 4.4 ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดในชุมชนของตำบลดอนยาวใหญ่ จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรโนนแดงได้แจ้งให้กับ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ทราบนั้นพบว่าในเขตตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนท่ีอื่นถือว่าน้อย และยัง
ไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ ประชาชน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่น สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้นเช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้
ความรู้ 
 4.5 การสังคมสังเคราะห์  
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
  1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  
   1.1 ผู้สูงอาย ุ
 

เพศ 
ปีงบประมาณ  

รวม 
2562 2563 

ชาย 227 13 240 
หญิง 285 30 315 
รวม 512 43 555 

1.2 ผู้พิการ 
 

  
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

เพศ 
ปีงบประมาณ  

รวม 
2562 2563 

ชาย 51 - - 
หญิง 40 - - 
รวม 91 - 91 
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   1.3 ผู้ป่วยเอดส์ 
 

 
 
 
 
 
 
2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3. ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
4. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน ผู้ด้อยโอกาส      
5. โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง    

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
 ในเขตตำบลดอนยาวใหญ่มีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้ 
 5.1 การไฟฟ้า 
  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 98 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนท่ีที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น
ยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี   
 5.2 การประปา 
  การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่มีกิจการประปาเป็นของตัวเอง 1 แห่ง และสามารถ
ให้บริการได้ครอบคลุม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,4,6, และ 11 ครบทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้
ตลอดทั้งปี และประปาหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลให้การสนับสนุน ได้แก่ หมู่ที่ 5,7,8,9 และ 10 ครบทุกหลังคาเรือน 
คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์   

 5.3 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  - หอกระจายข่าว มี 11 แห่ง ครบทุกหมู่บ้าน 

- โทรศัพท์ ประชาชนในพ้ืนท่ีตำบลดอนยาวใหญ่มีจำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล ใช้ทุกครัวเรือน 

 5.4  เส้นทางคมนาคม 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100 โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลมีเส้นทางคมนาคม ดังนี้ 
  1. การคมนาคม การจราจร เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง
มีดังนี ้
    1.1  ทางหลวงแผ่นดิน    
    - หมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ช่วงขาล่องกรุงเทพ จากเขต อำเภอสีดา ถึงอำเภอคง 
    - หมายเลข 1055 ถนนทางหลวงชนบท สายจากอำเภอโนนแดงถึงอำเภอบัวใหญ่  
   1.2 สะพาน จำนวน 1 สะพาน 
   1.3 การจัดการขนส่งมวลชน ประกอบด้วย 
    - รถโดยสารประจำทางสาย ประทาย – จังหวัดนครราชสีมา (ถนนเจนจบทิศ) 
    - รถโดยสารประจำทางสาย อุดร – ขอนแก่น – นครราชสีมา (ถนนมิตรภาพ) 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร  
  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร
ที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ร้อยละ 10 รับราชการ ค้าขาย และรับจ้างท่ัวไป          

เพศ 
ปีงบประมาณ  

รวม 
2562 2563 

ชาย 4 - - 
หญิง 5 - - 
รวม 9 - 9 
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6.2 การประมง 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ปลานิล ปลาดุก ปลาตะเพียน    

6.3 การปศุสตัว์ 
  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยง
ไก ่เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ   
 6.4 การท่องเที่ยว  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น 
การจัดงานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนย่อนใจ   

6.5 อุตสาหกรรม 
  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงงานเย็บผ้า) จำนวน 1 แห่ง  
 6.6 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

การพาณิชย์ 
 สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง  ตลาดสด - แห่ง  
 ร้านค้าต่าง ๆ 32 แห่ง  โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง 
 ซุปเปอร์มาเก็ต 2 แห่ง 

  กลุ่มอาชีพ มีกลุ่มอาชีพ จำนวน 4 กลุ่ม 
   1. กลุ่มผลิตหมอนสม็อก บ้านป่าตะแบง            2. กลุ่มทอผ้าบ้านป่าตะแบง 
   3. กลุ่มสตรีแม่บ้านผลิตดอกไม้จันทน์และผ้าประดับ 4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 6.7 แรงงาน 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 95 เมื่อเทียบ
กับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร 
ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนท่ี รวมทั้งแรงงานท่ีไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ
ประชากรต้องไปทำงานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงาอุตสาหกรรม
ที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100  
     วัด 4 แห่ง         
       สำนักสงฆ์ 2 แห่ง 
 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
   - ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ เดือนมกราคม 
   - แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด เดือนเมษายน 
   - ประเพณีทำบุญกลางบ้าน เดือน พฤษภาคม 
   - ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน 
   - ประเพณีบุญบั้งไฟ เดือน  พฤษภาคม 
   - ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน 
   - ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา เดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้อนุรักษภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่ วิธีการทำ
เครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน วิธีการเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหม วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ   
  ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 100 พูดภาษาอิสาน    
 7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของทีร่ะลึก 
  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วย
บ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ่ายและผ้าไหม เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่ การผลิตหมอนสม็อก การผลิต
เกลือสินเธาว์ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากห้วย หนอง คลอง สระ ซึ่งจะต้องนำมาผ่าน
กระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ และบางแห่งเค็ม ไม่สามารถ
ใช้ดื่มและอุปโภคได้ 
 8.2 ป่าไม้ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีป่าไม้ 2 แหล่งคือ สวนป่าบ้านนาดี และสวนป่าช้าป่าตะแบง 
 8.3 ภูเขา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีภูเขา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  สถาน
ประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยท่ีเป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีได้แก ่ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศ
ที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือเนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็มหรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย ไม่สามารถที่จะนำน้ำจากใต้
ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่น  และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน 
เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหาองค์การบริหารสว่นตำบลไดจ้ัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพื ้นที่   
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ 

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

 



 
 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)    
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์
ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 1 สิงหาคม 
2560 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนด
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้เป็นไปตามที่
กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม 6 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคน
ไทยทุกคน 

 สถานการณ์ แนวโน้ม วิสัยทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
  1. บทนำ 
   การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 เป็นต้นมาได้
ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทย ได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการ
เป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทย มีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีสำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 อยู่ท่ีร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับ
ต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปี ในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของ
การลงทุนภายในประเทศ และสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื ้นตัวได้เต็มที่ โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการ และภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำ
เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพ และสมรรถนะที่ไม่สอดคล้อง
กับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
   นอกจากน้ัน ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัย ยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  และการ
คุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหวา่งพื้นที่ ซึ่งเป็นหน่ึงในสาเหตุหลักท่ีทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหา
ด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้น และแก้ปัญหาความ
เหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการ เพื่อ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้
อย่างสิ้นเปลือง และเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
   ทั้งนี้ ปัญหาดงักล่าวข้างต้น มีสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การ
พัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง และความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการปัญหาของประชาชน ขณะที่ความมั่นคง
ภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐาน
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มาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่น 
สถาบันหลัก เป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 
   ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสดัส่วนประชากรวัยแรงงาน และวัยเด็ก
ที่ลดลงรวมไปถึงประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มี
ความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงิน การคลัง ของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่ม
สูงขึ ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั ่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
  2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
   แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น
ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังคง
เป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากน้ี ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่
มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจ
ระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่ การ
แก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยท่ีมีแนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากน้ี การขยายอิทธิพล
และการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้ว
อำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ 
องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่
ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด 
การค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 
   ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการ
เงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักท่ีช่วยทำให้เศรษฐกิจ
โลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ
การรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงข้ึนในการเพิ่มผลิตภาพ
และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ ๆ 
   นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู ่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔  จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึนประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่าง
กันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
ของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทาย
สำคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้เกดิการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศกัยภาพซึ่งมีแนวโนม้
ในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทาง
เศรษฐกิจที่ดีขึ ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่
ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกว่า อาจทำให้การแย่ง
ชิงแรงงานมีความรุนแรงมากข้ึน ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบท
สังคมไทย    
   นอกจากน้ี ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งใน
เชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีจำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่าง 
ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนษุย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อม
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โทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษา
และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหารมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดย
กรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะ
ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการ
จ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่
ซับซ้อนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของ
ผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขใน
ประเทศมีความสำคัญมากข้ึน อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน 
และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง  ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทัน
หรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถี
ชีว ิตที ่เปลี ่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั ้งการเปลี ่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที ่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ ่งขึ้น  
ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ข้างต้น 
เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมี
ความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาท่ีเป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกัน
และกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ 
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่  ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน 
รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ 
และนำไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากน้ี ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสรา้งสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร 
การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้
พื้นที่ท่ีชัดเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถ
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับ
นานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมเีสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการ
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พัฒนาต่าง ๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่าง
จากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศ
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้อง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนา คตจึง
จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวท่ีต้องบรรล ุพร้อมท้ังแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุด
ด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับ
อื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่า ง ๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 
  3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
   “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐา น
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงใน
ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้ง
มิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลาง
และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัย
เกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มี
ประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับ
ประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจน
มีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหง่อนาคตเพื่อให้สอดรับกับบรบิทการพัฒนาท่ีเปลีย่นแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่
สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมภิาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการ
เชื ่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา 
นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน 
ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความ
เอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
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โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผล
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
   4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาต ิ
4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ  

และที่มิใช่ภาครัฐ 
5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

   4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

   4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

   4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
1) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
4) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง 

   4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็ นเมืองที่

เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
5) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
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   4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก

รวดเร็ว โปร่งใส 
2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนา

ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาประเทศ 
4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถสูง 

มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
  1. ยึดหลักการ  
   “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางพัฒนา”ประเด็นการพัฒนา
หลักท่ีสำคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีท้ังหมด 20 ประเด็น ดังน้ี 

1. การพัฒนานวัตกรรมและการนำมาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ 

   2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. การเตรยีมพร้อมดา้นกำลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้น

การยกระดับคณุภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
   4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ 
   5. การปรับโครงสร้างการผลติและการสรา้งโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 

6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและศักยภาพของพื้นที ่

7. การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการ
ผลิต และบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากข้ึน ควบคู่กับการวางรากฐาน เพื ่อสร ้างและ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการสำหรับอนาคต 

   8. การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ 
 9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการ และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้
เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต 

   10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต 
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อ
สงัคม 

12. การฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

13. การฟื้นฟูพื้นฐานดา้นความมั่นคง ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ของประเทศ 

14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และการสร้างธรรมาภบิาล
ในสังคมไทย 

15. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เพ่ือขยายขีด ความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริม
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 

   16. การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้น และส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
   18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
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   19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และให้สามารถแข่งขันได้ 
   20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
  3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   วัตถุประสงค ์
    1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    2. มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    3. เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน 
    4. รักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และทำงาน 
  เชิงบูรณาการ 
    6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
    7. ผลักดันให้มีความเช่ือมโยงกับประเทศต่าง ๆ 
   เป้าหมาย 
    1. คนไทยมีคุณลักษณะที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม 
    2. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ และความยากจนลง 
    3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
    4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพิ่มความเช่ือมั่นของประเทศ 

  6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ และมี
ส่วนร่วมจากประชาชน 

  4. ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ 
   1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
    แนวทางการพัฒนา 
    1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
    1.2 พัฒนาศักยภาพคน 
    1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ 
    1.5 เพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ 
    1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย 
    1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
   2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    แนวทางการพัฒนา 
    2.1 เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
    2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
    2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
    3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
   4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    4.1 ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
    4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
    4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
    4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
    4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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    4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   5 .  ย ุทธศาสตร ์การ เสร ิมสร ้ างความม ั ่ นคงแห ่ งชาต ิ  เพ ื ่ อการพ ัฒนาประ เทศ 
  สู่ความมั่งค่ัง และยั่งยืน 
    แนวทางการพัฒนา 
    5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
    5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
    5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ ด้านความมั่นคง 
    5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
    5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
  และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
    แนวทางการพัฒนา 
    6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน 
    6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
    6.3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ ได้มาตรฐานสากล 
    6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท. 
    6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต 
    6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
   7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    แนวทางการพัฒนา 
    7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
    7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
    7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
    7.4 พัฒนาด้านพลังงาน 
    7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
    7.6 พัฒนาระบบประปา 
   8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
    แนวทางการพัฒนา 
    8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิง 
  พาณิชย์และเชิงสังคม 
    8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยี 
    8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
    แนวทางการพัฒนา 
    9.1 การพัฒนาภาค เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
    9.2 การพัฒนาเมือง 
    9.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
   10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือการพัฒนา 
    แนวทางการพัฒนา 
    10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ 
    10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ 
    10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจการบริการ 
    10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
    10.5 เปิดประตูสู่การค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    10.6 ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาค 

  5. แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   1. สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกภาคส่วน 
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   2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผน
เฉพาะด้านและแผนปฏิบัติการ 
   3. สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดทำ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
   4. ผลักดันให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ 
   6. เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจน 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
   1. บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
   2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
   3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
   4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
   5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงชายคมนาคมชนส่ง ที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง 
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค 
   6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดน และแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
   โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
   1. โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 
   3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
   4. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม 
   5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 
2562 โดยสรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

   ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
   1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
   2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
   3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมเชิงนิเวศ และการ
กีฬาท่ีมีช่ือเสียง 
   4. เป็นประตูสู่อีสานและเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

   พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร และพลังงานทดแทน 
   3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
   4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
   6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
   7. ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุน และค้าชายแดน 
   8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
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 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี 
  จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ปี พ.ศ. 2560 มี
เศรษฐกิจที่สำคัญ 3 ลำดับ ลำดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาคเกษตรกรรม มีสัดส่วน
ร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพื้นที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
แรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตรที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย โคเนื้อ 
โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายทั้งท่องเที่ยวธรรมชาตนิิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นมรดกโลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาด
แคลนน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้
เฉลี่ยครัวเรือน/ปี 250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคดา้นรายได้ (Gini coefficient) 
สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงกำหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น  “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม 
ท่องเท่ียวอารายธรรมขอมและสังคมเป็นสุข” โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้ 
  1. การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขั้นมาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการนำนวัตกรรมในพื้นที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) ให้มี
การสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ ด้วยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิด
ภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอ ทั้งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดป ีโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำให้อยู่ในพ้ืนท่ีหรือการขยายพื้นที่รับน้ำ การกระจายน้ำไปยังพื้นที่ 
  3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพื้นที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
ในพื้นที่ โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากขึ้น ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่กำหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา  ให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารแบบครบวงจร 
  4. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มทักษะฝีมือแรงงงาน เพื่อสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตร และ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว 
  5. สร้างมูลค่าเพิ่มในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ Logistic ที่รัฐบาล
ได้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้างการตลาดให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้าง และเป็นท่ีนิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
  6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือ
สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ เพื่อให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน และการเพิ่ม
ศักยภาพของเด็ก เพื่อให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตัวเองได้ในอนาคต 

  ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
   วัตถุประสงค ์
   เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
   2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
   3. ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
   4. ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
   5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   6. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
   7. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
   8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
   9. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
   10. ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
   วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย 
   2. เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตและประกอบการไหม มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
   2. พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
   3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
   4. สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
   5. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
   6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
   7. ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง 
   8. ส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน การค้าชายแดน 
   9. ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
   10. ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
   11. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
   12. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
   13. พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   วัตถุประสงค ์
   1. เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย และสติปัญญาดีขึ้น 
   2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 
   2. ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ 
   5. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 

  แผนพัฒนาจังหวัด 
   ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
   1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดใน
ภูมิภาค 
   2. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที ่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปกป้องสถาบันหลัก
ของชาติ 
   5. เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

   เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   "ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคม และการท่องเที ่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมสังคมคุณภาพสูง" 

   ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
   1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
   2. ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
   3. รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 
   4. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
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   5. ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพิ่มขึ้น 
   6. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
   1. สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
   2. ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
   3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   4. เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคนและชุมชนอย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5. ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
   6. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART 
City/ MICE City/ Art City/ Safe City) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรโ์ครงการตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการบริหารจดัการน้ำ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัย
อย่างเป็นระบบ ตามแนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ “น้ำ” เตรียม
รับมือ “สู่ภยัแล้ง”  
2. ส่งเสรมิการพัฒนาชุมชนและสงัคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

1. ยกระดับคณุภาพการศึกษา ผลติคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้ เท่าทัน
การเปลีย่นแปลง 
2. ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนใหม้ีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น 
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาพท่ีดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุข สร้างสุขภาพ
ประชาชน “3อ 2ส” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ไมสู่บบุหรี่ และไม่ดื่มสุรา) 
สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย ์
4. ส่งเสรมิงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
5. ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสรมิ สนับสนุนการเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเทีย่วและการบริการ ยกระดับมาตรฐานการผลิต 
และการพัฒนาศักยภาพดา้นการเกษตร เพิ่มปรมิาณคุณภาพการผลติ ส่งเสริม
เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรยี์ ลดต้นทุนการผลติ เพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตร เร่งรัดสร้างอาชีพ เพื่อสรา้งเศรษฐกิจ
ชุมชน 
2. ส่งเสรมิการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3. บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำเพื่อ
การเกษตร น้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผงัเมือง และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 
2. บำรุงรักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใหไ้ดร้ับการจัดสรรทีด่ีมี
คุณภาพ 
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั รักษาความสงบเรียบร้อย และสง่เสริมศลีธรรม
อันดีของประชาชน 
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ในการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานท่ีสำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ 
จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่ออนาคต 
4. ส่งเสรมิการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสตัย์สุจริต
ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน 
5. นำเทคโนโลยีและนวตักรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไมซ่ับซ้อน 

 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาของ อปท. 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 
12 

แผนพัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรด์้าน
โครงการตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

5. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและ
ยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

1. การเสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
2. การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำใน
สังคม 

4. เสริมสร้างความมั่นคงในการ
พัฒนาคนและชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ยุทธศาสตรด์้าน
พัฒนาเศรษฐกิจ 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

2. ยกระดับการท่องเที่ยวท่ี
หลากหลายเช่ือมต่อภาคและ
ภูมิภาค 
3. พัฒนานวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปสินค้าและเกษตร
ปลอดภัยและอตุสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
5. ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุและ
ยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาเมือง 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
3. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์
5. ด้านการสร้างการเติมโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

4. การเติบโตที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
7. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
9. การพัฒนาภาคเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

1. เสริมสร้างระบบโครงสร้าง
พื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
คมนาคมแห่งอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถการค้า การลงทุน
และเศรษฐกิจ 
 

5. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ 

1. ด้านความมั่นคง 
6. ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

6. การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย 

6. ยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง 
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 กรอบการประสานโครงการพัฒนา 
  กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด กำหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนา ที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 ดังนี ้ 
   1. โครงการพัฒนาที ่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตั ้งแต่ 2 แห่งขึ ้นไป ได้
ประโยชน์และได้ทำการตกลงกันไว้ หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั ้งแต่ 2 แห่งขึ ้นไป จะต้อง
ดำเนินการร่วมกัน เพ่อแก้ไจปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหสัด 
   2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนา หมายถึง โครงการพัฒนาท่ีมี
ขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจำนวนมาก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถดำเนินการได้ โดยโครงการ
ดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของกรพัฒนาในระดับจังหวัด 
   3. ความซับซ้อนของโครงการที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้
เทคนิคในการดำเนินการตามโครงการค่อนข้างสูง หรือเป็นโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการกำกับดูแล
หรือท่ีปรึกษาในการดำเนินโครงการ ถึงจะบรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
   4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม หมายถึง 
โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้ว อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพสิ่งแวดล้อมทำให้สภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภมูิสังคม วัฒนธรรม จารีต ประเพณี สภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนใน
วงกว้าง เกินพ้ืนท่ีรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด หมายถึง การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัย
ดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ต่อชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ทำลายป่าหรือภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น 
   6. อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออำนาจหน้าที่ขององค์กรปครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง การ
ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด 
   7. องค์ประกอบอ่ืน ๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจำเป็น หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิ
ประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ ที่ส่งผลให้การดำเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
ดังกล่าว ตามความจำเป็น 

  ยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอโนนแดง 
  1. วิสัยทัศน์ (Vision) 

   “ชาวโนนแดงมีคุณธรรม จริยธรรม นำสู่เกษตรอินทรีย์ มีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ สังคมอยู่เย็น
เป็นสุข ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
   2. พันธกิจ (MISSION) 
   2.1  เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
   2.2 ขุดลอกคลองระบายน้ำ สร้างระบบประปาที่มีคุณภาพ บริหารน้ำให้มีใช้ตลอดปี 
   2.3 จัดสายตรวจป้องกันภัย อบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด 
   2.4 สร้างเส้นทางคมนาคม และปรับปรุงให้ได้รับความสะดวกในการสัญจร 
   3. ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอโนนแดง 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตร 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลักดันโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริการสาธารณสุข 
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   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1. วิสัยทัศน์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ตามหลัก SMART (Specific  
Measurable Achievable Realistic Timely) คือมีเป้าหมายที่ขัดเจน สามารถบรรลุผล มีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับความ
เป็นจริง มีกรอบเวลา โดยเอาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็น KPI หรือตัวช้ีวัด 

“สร้างวัฒนธรรมนำการพัฒนา เพ่ิมมูลค่าสิ่งแวดล้อม สนับสนุนเกษตรคุณภาพแบบย่ังยืนภายใน 10ปี” 

ความหมาย:  
 “สร้างวัฒนธรรมนำการพัฒนา” 
              ก่อนท่ีเราจะมาพัฒนาทางวัตถุหรือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เราต้องพัฒนาท่ีคนในสังคมก่อน คือสร้าง
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมที่ดีงามทั้งทั้งด้านการพูดและการกระทำแบบมีเหตุมีผล ปราศจากอคติ รวมทั้งวัฒนธรรมการเสียสละ
เพื่อสังคมส่วนรวมมากกว่าส่วนตน พร้อมกับการพัฒนาแหล่งเก็กกักน้ำเพื่อการอุปโภคและการเกษตร พัฒนาทางการระบาย
น้ำ และถนนหนทางอย่างมีระบบ  
 “เพ่ิมมูลค่าสิ่งแวดล้อม” 
           เราต้องเสริมสร้างให้คนในสังคมเห็นคุณค่าของแหล่งน้ำและป่าไม้ จะได้ช่วยกันบำรุงรักษา และเพิ่มมลูค่า
ให้เป็นจุดเด่นจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการศึกษาด้านอาชีพ หยิบยกธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาเป็น
จุดขาย รวมทั้งความสะอาดสวยงามและน่าอยู่ของชุมชน เมื่อมีจุดขายคนก็อยากมาดู อยากมาเที่ยวเพื่อพักผ่อนและศึกษา 
และเมื่อมาท่องเที่ยวคนก็จะนำเงินมาเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอาหาร เป็นค่าที่พัก รวมทั้งเป็นค่าซื้อหาผลผลิตหรือของที่ระลกึติดไม้
ติดมือกลับไป ก็จะเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง เนื่องจากอุตส่าห์หกรรมการท่องเที่ยวปัจจุบัน 
กำลังเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้บริหารใช้เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับพลเมืองในพื้นที่ หรือเขตเมืองของตนเอง 
ประกอบกับตำบลดอนยาวมีพื้นที่ติดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ คือถนนมิตรภาพที่เป็นเสมือนเส้นโลหิตหลักของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้านคือลาวและเขมร  มีป่าผืนใหญ่หลายผืน รวมทั้งแหล่งพันธุกรรมพืชที่มีพ้ืนท่ีถึง 320
ไร่เศษ  มีหนองน้ำ มีสระน้ำขนาดใหญ่ หลายแห่ง มีกองเนินดินที่พอจะสร้างภูเขาขนาดย่อมๆเพื่อเป็นจุดขายสำหรับดึงดูด
นักท่องเที่ยวให้แวะเข้ามาเที่ยวเพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมได้ รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร เข่นบรรดาหน่อไผ่ ปลา ดูการผลิตเกลือ
สินเธาว์แบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เดียวก็ว่าได้ ท่ีชุมชนบ้านนาดี 
 “สนับสนุนอาชีพการทำเกษตรคุณภาพแบบย่ังยืนภายใน 10 ปี” 
         ด้วยสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ตำบลดอนยาวใหญ่ มีทั้งส่วนที่เป็นที่เนิน ลุ่ม ราบ และร่องทางเดินของน้ำฝน
เมื่อมีฝนตกหนัก รองรับน้ำจากพื้นที่อำเภอคง ที่ผ่านทางบ้านโกรก บ้านหนองไผ่และโนนไพรวัลย์ น้ำจากอำเภอบัวใหญ่ ที่ผ่าน
ทางสะพาน๑และสะพาน2 ทางบ้านโนนตาเถร  และยังเป็นพื้นที่ดินทรายเค็มทำให้พืชเกษตรไม่ตายเร็วเมื่อเกิดฝนแล้ง ปี
การเกษตรใดประสบปัญหาฝนแล้ง ก็มักจะแล้งหนักกว่าพ้ืนท่ีอื่น ปีการเกษตรใดมีฝนตกมากก็ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหนักกว่า
พื้นที่อ่ืนเช่นกัน ทำให้พืชเกษตรได้รับความเสียหาย  
           แนวทางแก้ไข จำเป็นต้องก่อสร้างหรือปรับปรุงทางการระบายน้ำ พร้อมทั้งสร้างฝานชะลอน้ำ ให้ได้
มาตรฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่ทันทำให้เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตร และเพื่อการเก็บกักน้ำไว้ใช้เมื่ อเกษตรกรมีความต้อง
ต้องการ  พร้อม ๆกับการก่อสร้าง ปรับปรุงทางเพื่อเข้าสู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง และในขณะเดียวกันต้องให้ความรู้และ
ส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตร ระบบฟาร์ม คือมีทุกอย่างในแปลงเกษตรตามแนวพระราชดำริ โดยภาครัฐต้องร่วมมือกัน
สนับสนุน แบบสร้างแรงจูงใจอย่างเป็นระบบและไปในทิศทางเดียวกัน  
          การสร้างแรงจูงใจ คือการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการพัฒนาสายพันธุ์ ทั้งพืชและสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามที่
ตลาดต้องการ เช่นการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงอย่าง
สม่ำเสมอ เป็นไปตามหลักการที่ว่าทำน้อยได้มาก ทำการขุดบ่อแบบขนมครกในพ้ืนท่ีการเกษตรมาก ๆเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้ใช้
เมื่อฝนทิ้งช่วง หรือฝนแล้ง 
          การปศุสัตว์ ต้องมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงวัวระบบฟาร์ม แบบมีการพัฒนาสายพันธุ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตด้าน
อัตราการแลกเนื้อต่อตัวต่อหนึ่งห้วงเวลาในการเลี้ยง พร้อมกับการพัฒนาคุณภาพของเนื้อให้ได้มาตรฐานของอุตสาหกรรม
เนื้อสัตว์ตามที่ตลาดต้องการ รวมทั้งเกษตรตัวอื่น ๆ ต้องสร้างวัฒนธรรมเกษตรคุณภาพ เพื่อให้เข้าหลักการที่ว่าทำน้อยได้มาก 
นั่นเอง 
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   2. ยุทธศาสตร์ 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคก์ร

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1. ความทั่วถึงของถนน สะพาน กับความจำเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
     2. ความทั่วถึงทางระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
   3. การดูแล บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางระบายน้ำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
   4. ความสะดวก ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
   5. การให้บริการน้ำประปา เพ่ือการบริโภค อุปโภคแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
   6. ความเพียงพอของน้ำบริโภค อุปโภคแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
   7. ความสะอาดปลอดภัยของน้ำบริโภค อุปโภคแก่ประชาชนในเขตพื้นท่ี 
   8. ความส่องสว่างของไฟฟ้าสาธารณบริเวณจุดเสี่ยง ถนนสายหลัก – สายรอง 
   9. การซ่อมบำรุงหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

   2.2 ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 
   1. การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในพื้นทีน่ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
   2. การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
   3. การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนดำเนินการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
   4. การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
   5. ส่งเสริมการประอาชีพเสริมในพื้นที่ 
   6. พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรในเขตพื้นท่ี 
   7. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพ้ืนท่ี 
   8. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ 
   9. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน  

   2.3 ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
   1. การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   2. ส่งเสริมเรียนรู้ของเด็ก/พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
   3. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและประเพณีที่ดี
งามของท้องถิ่น 
   4. การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 
   5. การส่งเสริม การกีฬาและนันทนาการในพื้นที่ 

   2.4 ด้านการสาธารณสุข 
   1. การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ
ระหว่าง 0 - 6 ปี 
   2. การเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อในพ้ืนท่ี 
   3. การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
   4. การส่งเสริมกองทุนประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช) 
   5. การส่งเสริมการแพทย์แผนไทย 
   6. การให้ความรู้และคำแนะนำในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก 
   7. การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

   2.5 ด้านสังคม 
   1. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
   2. ความปลอดภัยจากอาชญากรรมต่าง ๆ 
   3. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
   4. การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดทำกิจกรรมในทางสร้างสรรค์
 กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น ด้านศาสนา ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย เป็นต้น 
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   5. การให้ความสำคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู ้ส ูงอายุ ผ ู ้พ ิการ ผู ้ป ่ว ยเอดส์ 
ผู้ด้อยโอกาส 
   6. การให้ความสำคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพื้นที่ 
   7. การป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
   8. การส่งเสริมกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ เช่น อปพร. อพม. กรรมการหมู่บ้าน 

   2.6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   1. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่ 
   2. การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
   3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนใน
พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาและได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี 
   4. การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสง่เสรมิให้ประชาชนนำกลับมา
ใช้ประโยชน์ 
   5. การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้ เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
   6. การให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
   8. การบริการจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล  

   3. เป้าประสงค์ 
   1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
   2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   5. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   6. การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุม การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน รวมทั้งการสร้างสังคม
ความน่าอยู ่
   4. ตัวชี้วัด 
   1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีแหล่งน้ำในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 5 
   2. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 80  
  3. ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 90  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่ 
   4. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอ้ยละ 80 มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ 10  
   6. ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 5 และพึ่งตนเองได้มากข้ึน 
   7. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลร้อยละ 60 น่าอยู่อย่างสงบสุข  
   8. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60 
   9. การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ 60  

   5. ค่าเป้าหมาย 
   1. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว  
    2. ประชาชนมีความรู้และบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
   3. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
   4. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทำให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
   5. การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

   6. กลยุทธ์ 
   1. พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร   เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
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   2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคณุภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
   3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วยและเพื่อการอนุรักษ์ และเพิ่มช่องทางตลาด 
   4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
   5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
   6. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
   7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
   8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
   9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
   10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   11. ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมใน
การป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีสำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรม
จัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
   12. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม 
และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
   1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ี
จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
   2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
   4. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
   5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 
. 
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2. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 2.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ ่ได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. จุดแข็ง (S : Strength) 
   ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก 
เนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 1055 จาก อำเภอโนนแดง ไป อำเภอบัว
ใหญ ่         
      - มีรถโดยสารประจำทางผ่านหลายสาย ผ่าน ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) 
      - ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      - มีแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรม  
      - ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  อ้อย และ
มัน เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ 
     - มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5 แห่ง 
      - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลดอนยาวใหญ่ 
      - มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที ่
      - มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 
      - ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   - มีระบบประปา ทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
      - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      - มีสนามกีฬาเอนกประสงค์ 2 แห่ง ที่ อบต. และ บ้านป่าตะแบง และมีตาม โรงเรียน สพฐ . 5 
แห่ง    
      - มีประเพณีบุญบั้งไฟที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็นที่รู ้จักอย่าง
แพร่หลาย 
      - มีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 2 แห่ง 
      - ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
      - มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณโทรศัพทไ์ร้สาย 
ของเอกชนหลายบริษัท   
   - มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารข้าว ฯลฯ 
      - มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
   - มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ 
   - มีแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ 
   - มีพื้นที่ธรรมชาติ หนองน้ำขนาดใหญ่ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

  2. จุดอ่อน (W : Weakness) 
      - คนในวัยทำงาน คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ 
   - ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาด
รายได้ 
   - ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
อย่างเข้มแขง็ 
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   - องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพง  เพราะต้องนำมา
จากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่ จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ำมัน เสื้อผ้า  เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ 
   - ขาดแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ทำให้ฤดูฝน เกิดน้ำท่วม ฤดูแล้งขาดน้ำ น้ำเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 
   - ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
   - ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ไม่มีโรงงานในพ้ืนท่ี  
   - องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจำกัด 
   - ไม่มีตลาดสดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบล 
   - แหล่งเงินทุนต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ไม่มี ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ 
   - งบประมาณในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลมีน้อย จึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาได้
อย่างทั่วถึง  

  3. โอกาส (O : Opportunity) 
   -  จ ั งหว ัดนคราชส ีมา  สามารถสน ับสน ุนงบประมาณให้ องค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  
ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   - มีเส้นทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   - ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบราชการทำให้
พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
   - รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      - ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพ่ือให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
  4. ข้อจำกัด (T : Threat) 
      - มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้างเคียง 
   - ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มี
งบประมาณจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ตามกฎหมายอื่น ตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 
   - งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
   - กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน 
   - การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
   - การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัย
ความเสียสละของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ยากมาก 
  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้    
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา 
   1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
    1.1.1 มีเส้นทางคมนาคม ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ 70 เป้าหมาย คือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 100  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ 
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย  ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้วและได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล เพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน 
    1.1.2 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ 883 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98 และ
ไม่มีฟ้าใช้ 18 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2 ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่
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ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่
สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
    1.1.3 การประปา องค์การบริหารส่วนตำบล มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี ปัญหาคือ มีข้อ
ร้องเรียนเรื่องน้ำประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน้ำ และไม่มีแหล่งน้ำดิบในการ
ผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทำให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็น
น้ำประปาสำหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้ำสามารถท่ีจะจัดหาน้ำดิบสำหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขตามจุด
ที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถดำเนินการได้นั้น เช่น โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่ายสารเคมีและ
เก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพื ่อที ่จะ
พิจารณาดำเนินการในปีต่อไป เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนต่อไป       
   1.2 ด้านเศรษฐกิจ 

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทำการเกษตร ร้อยละ 70 เช่น ข้าว อ้อย 
มันสำปะหลัง ตามลำดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทำการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 15 – 60 ปี มี
อาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 90 มีอาชีพและมีรายได้ ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ 
0.97 ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีอัตราที่ต่ำกว่ามาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จาก
การรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนท่ี ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย มีห้างร้าน ร้านค้า 
ทำให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ำ
กว่าคนละ 30,000  บาทต่อปี ร้อยละ 75 ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  
มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง ประชากรมีพื้นที่ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน้ำท่วมเป็นประจำ บางพื้นที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มี
พื้นที่ในการทำการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะ
แวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ำมีมากขึ้น เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหาร
ส่วนตำบล การแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการทำความสะอาด
ท่อและรางระบายน้ำในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ำลดลง ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วน
ร่วมมากขึ้น และทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ 
เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์เท่าที่ควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
   1.3 ด้านสังคม สามารถจำแนกได้ดังนี้ 
    1.3.1 ด้านแรงงาน จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ  15 – 60 ปี 
อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ 84.61 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่า
ระดับจังหวัด โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพ้ืนท่ี รวมทั้ง
แรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้าง
ร้านใหญ่ ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่
สามารถแก้ไขได้ 
    1.3.2 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกร
ส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรค
ความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล 
ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับเด็กแรกเกิด - 6 ปี 
ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการ
เจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม การออกกำลังกายยังไม่สม่ำเสมอ และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ ปัญหาเหล่านี้
องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา 
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    1.3.3 ด้านการศึกษา จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปี
เต็ม ร้อยละ 99 อ่าน เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ 
ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ให้กบัทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับ
ทางโรงเรียน 
    1.3.4 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรมี
กิจกรรมทางศาสนา (พุทธ) และประชากรบางรายที่ไปร่วมทำกิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลให้ความร่วมมือกันทำกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการ
ดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุ มชน
เห็นความสำคัญของครอบครัว  เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน เต้นแอโรบิค งานประเพณี เป็นต้น 
    1.3.5 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมาก
ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุด
ที่เป็นท่ีสาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุด
ตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำ
คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  
และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับ
เหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย 
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที ่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที ่สามารถ
ดำเนินการได้              
    1.3.6 ด้านยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้นำ ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การ
ฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน
ตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
   1.4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ในพื ้นท ี ่ขององค์การบร ิหารส ่วนตำบลส่วนมากเป ็นพ ื ้นท ี ่สำหร ับเพาะปลูก 
ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนท่ีบางส่วนเป็นดินเค็ม น้ำใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ำกร่อย 
ไม่สามารถท่ีจะนำน้ำจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค – บริโภคได้ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอ่ืน และน้ำฝน น้ำในการเกษตรก็ต้อง
รอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำ สำหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นท่ี
ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน ปัญหาด้านขยะ การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหา
ขยะเช่น โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นท่ี โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ ในพื้นที่
ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
ของประชาชน ฯลฯ   
   1.5 ด้านการเมือง - การบริหาร 
    องค์การบริหารส่วนตำบล มี 11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีตัวแทน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ปัญหาคือการแข่งขัน
ทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเ ลือกผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกสภา ผู้บริหารท้องถิ่น โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านการแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลคือ ขอความ
ร่วมมือผู ้นำ เจ้าหน้าที่ที ่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ การรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตองค์การ
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บริหารส่วนตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัด
ขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลใหอ้งค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินงานตาม
ความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบล อสม. และกรรมการชุมชน โครงการอื่น ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ เพื่อนำความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลให้เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่น ๆ และองค์การ
บริหารส่วนตำบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการบางโครงการต้อง
ระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 

3. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้น ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  

ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและนำ้ประปา
สำหรับอุปโภค - บริโภค
ยังไม่พอเพียงและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึน้ 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถดำเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได ้

3) ชุมชนขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ำยังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- มีรางระบายนำ้
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ไม่สามารถดำเนินการได้
เนื่องจากพ้ืนท่ียังไม่เป็นที่
สาธารณะ จะดำเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่
สาธารณะ   

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ดำเนินการ 

-  ม ี เส ้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านเศรษฐกิจ 1) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดำเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดำเนินงานได้เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีแหล่งเงินทุนใน
การทำกิจการและ
ประกอบอาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานท่ี
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

-ราคาสินค้าพ่อค้าเป็นผู้
กำหนดราคา 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

การอพยพแรงงาน
ท้องถิ่นเข้าสู่ตัวเมือง 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น 

6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลีย่
ต่อปีต่ำ 

การประกอบอาชีพ
เสรมิหลังฤดเูก็บเกี่ยว
ผลผลติ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

7) ฝนแล้ง น้ำท่วม หน้าแล้ง แล้งมาก 
หน้าฝน น้ำท่วม 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 
และพื้นที่ข้างเคียง 

- ก่อสร้างแหล่งเก็บ
น้ำขนาดใหญ่ และ
ร่วมบูรณาการจัดการ
น้ำร่วมกับพื้นที่
ข้างเคียง 

8) ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและ
ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 

3. ด้านการศึกษา 
ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2) ส่งเสริมการศึกษา - สังคมในชุมชน 
 

- โรงเรียน และ 
ศพด.ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- มีวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ
การเรยีนการสอน 
บุคลากรทีมคีุณภาพ
ต่อการเรียนรู ้
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีท้องถิ่น 
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ3มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

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

4) ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 

-การกีฬาและ
นันทนาการ 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- มีเวที สำหรับการ
กีฬา และนันทนาการ 
เพื่อให้ประชาชนใช้
บริการในพื้นที ่

4. ด้านการ
สาธารณสุข 

1) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

2) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน 
ความดัน 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด  
โรคตดิต่อ 

3) ปริมาณขยะและนำ้
เสียเพิม่มากข้ึน 

- มลภาวะ - ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจดัให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- สุขภาพ - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

6) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ 35 ข้ึนไป ไม่ได้
ตรวจสุขภาพประจำปี 
จำนวน 291 คน 
  

- สุขภาพ - ประชาชนในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบลที่อายุ 
35 ข้ึนไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

7) ประชากรที่สูบบุหรี่ 
จำนวน 300 คน ดื่มสุรา 
จำนวน 171 คน 

- สุขภาพ - ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 8) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ำท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ำฝน 
น้ำท่ีไม่ได้คณุภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บรโิภค - ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ประชาชนบริโภคน้ำ
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

5. ด้านสังคม 1) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจทำให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไฟระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการทำลายและลัก
ข โ ม ย ท ร ั พ ย ์ ส ิ น ข อ ง
ประชาชนและราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ  

3) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว อยู่ตามลำพัง 
และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ประชากร - ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ด ี

4) ผู้พิการไมไ่ดร้ับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

- ประชากร - ผู้พิการในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

5) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกม สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- ประชากร - เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนทำ
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนทำให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

7) ปัญหายาเสพติดใน
พื้นที ่

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบล 

- รณรงค์ป้องกัน
ปัญหายาเสพตดิให้
เขตพื้นท่ีปลอดจาก
ปัญหายาเสพตดิ 
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ด้าน 
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พ้ืนที่เป้าหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

6. ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี 

1) การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจการขององค์การ
บริหารส่วนตำบล 

- การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ในราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 

- การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ในราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

3) การรับเรื่องราว
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

- การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตำบล 

- สามารถแก้ไขปัญหา
จากการร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ให้แก่ประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว 

 
  

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



ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริหารงานท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

อบต.ดอนยาว
ใหญ่ 

บริการชุมชนและสังคม การศึกษา กองการศึกษาฯ  
เคหะและชุมชน กองช่าง  

การเศรษฐกิจ การพาณิชย ์ กองช่าง  
2 ด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนักปลดั/ 

กองการศึกษาฯ 
 

แผนงานการเกษตร กองช่าง  
3 ด้านการศึกษา 

ศาสนาวัฒนธรรม
และประเพณี
ท้องถิ่น 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนาวัฒนา
ธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา  

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  

4 ด้านสาธารณสุข บริการชุมชนและสังคม แผนงานสาธารณสุข สำนักปลดั   

5 ด้านสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักปลดั  

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักปลดั  

แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  
บริการชุมชนและสังคม แผนงานสังคมสงเคราะห ์ สำนักปลดั  
งบกลาง งบกลาง สำนักปลดั  

6 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั/ 
กองคลัง 

 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา  
แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง  

การดำเนินงานอ่ืน ๆ บริหารงานท่ัวไป สำนักปลดั  
รวม 6 ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 9 แผนงาน 1 สำนัก/3 กอง  

 
 
 



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
     1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป           2            24,000,000           2            24,000,000           2            24,000,000           2            24,000,000           2            24,000,000              10                       120,000,000

   1.2 แผนงานการศึกษา           5              4,000,000           5              4,000,000           5              4,000,000           5              4,000,000           5              4,000,000              25                          4,000,000

   1.3 แผนงานเคหะและชุมชน         -                          -           -                          -            -                          -           -                          -           -                          -                -                                      -   

   1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา        362          198,120,694        362          198,120,694        362          198,120,694        362          198,120,694        362          198,120,694          1,810                       990,603,470

   1.5 แผนงานการพาณิช         -                          -           -                          -            -                          -           -                          -           -                          -                -                                      -   

รวม       369         226,120,694       369         226,120,694       369         226,120,694       369         226,120,694       369         226,120,694         1,845                  1,130,603,470

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

-การส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพ

   2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 

        17                655,000         17                655,000         17                655,000         17                655,000         17                655,000              85                          3,275,000

-การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร

   2.2 แผนงานการเกษตร         54            16,164,200         54            16,164,200         54            16,164,200         54            16,164,200         54            16,164,200            270                        80,821,000

-การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

   2.3 แผนงานการเกษตร         30            23,910,000         30            23,910,000         30            23,910,000         30            23,910,000         30            23,910,000            150                       119,550,000

รวม       101          40,729,200       101          40,729,200       101          40,729,200       101          40,729,200       101          40,729,200           505                    203,646,000

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถ่ิน

    3.1 แผนงานการศึกษา         16              3,401,500         16              3,401,500         16              3,401,500         16              3,401,500         16              3,401,500              80                        17,007,500

    3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         31              1,965,000         31              1,965,000         31              1,965,000         31              1,965,000         31              1,965,000            155                          9,825,000

รวม        47            5,366,500        47            5,366,500         47            5,366,500        47            5,366,500        47            5,366,500           235                      26,832,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

ยุทธศาสตร์
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

   4.1 แผนงานสาธารณสุข 42        584,400               42        584,400               42        584,400               42        584,400               42        584,400                          210                          2,922,000

    4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1          3,000,000             1          3,000,000             1          3,000,000             1          3,000,000             -       3,000,000                            1                        15,000,000

รวม        43            3,584,400        43            3,584,400         43            3,584,400        43            3,584,400        42            3,584,400           214                      17,922,000

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

    5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6          360,000               6          360,000               6          360,000               6          360,000               6          360,000                            30                          1,800,000

    5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 15        33,850,000           15        33,850,000           15        33,850,000           15        33,850,000           15        33,850,000                        75                       169,250,000

    5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 6          1,639,000             6          1,639,000             6          1,639,000             6          1,639,000             6          1,639,000                          30                          8,195,000

    5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 4          190,000               4          190,000               4          190,000               4          190,000               4          190,000                            20                            950,000
    5.5 แผนงานงบกลาง 7          5,779,650             7          5,779,650             7          5,779,650             7          5,779,650             7          5,779,650                          35                        28,898,250

    5.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 1          20,000                 1          20,000                 1          20,000                 1          20,000                 1          20,000                                5                            100,000

รวม        39          41,838,650        39          41,838,650         39          41,838,650        39          41,838,650        39          41,838,650           195                    209,193,250

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

    6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 35        3,646,000             35        3,646,000             35        3,646,000             35        3,646,000             35        3,646,000                        175                        18,230,000

    6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 2          220,000               2          220,000               2          220,000               2          220,000               2          220,000                            10                          1,100,000

    6.3 แผนงานการบริหารงานคลัง 1          100,000               1          100,000               1          100,000               1          100,000               1          100,000                              1                            500,000
    6.4 แผนงานการพัฒนาองค์กรและบุคลากร 3          225,000               3          225,000               3          225,000               3          225,000               3          225,000                            15                          1,125,000
    6.5 แผนงานการเกษตร 2          300,000               2          300,000               2          300,000               2          300,000               2          300,000                            10                          1,500,000

รวม        43            4,491,000        43            4,491,000         43            4,491,000        43            4,491,000        43            4,491,000           211                      22,455,000

รวมท้ังส้ิน       642         322,130,444       642         322,130,444       642         322,130,444       642         322,130,444       641         322,130,444         3,205                  1,610,652,220
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.01/1

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

จ านวน
โครงการ

งบประมาณ
 (บาท)

            95           103,618,881             95           103,618,881             95           103,618,881             95           103,618,881             95           103,618,881           475          518,094,405

รวม            95          103,618,881            95          103,618,881            95          103,618,881            95          103,618,881            95          103,618,881          475         518,094,405

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

โครงการพัฒนาท่ีน ามาจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนา
ชุมชน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอาคารส านักงาน
สองช้ันและอาคารประกอบอ่ืนๆ ดังน้ี
 1) ก่อสร้างอาคารส านักงานสองช้ัน
 2) อาคารจัดเก็บเอกสาร 3) อาคาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 4) อาคารจอด
รถยนต์ส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 5)
 อาคารจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
ผู้มาติดต่อราชการ 6) ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ า 7) 
เสาธงชาติ 8) อาคารห้องน้ า/ห้อง
สุขา สาธารณะ 9) งานจัดสวนและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพ่ือก่อสร้างอาคารและส่วนประกอบอ่ืนๆ ดังน้ี
1) ก่อสร้างอาคารส านักงานสองช้ัน 
2) ก่อสร้างอาคารจัดเก็บเอกสารคอนกรีต 
3) ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
4) ก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ส าหรับส าปรับผู้มาติดต่อ
ราชการ 
5) ก่อสร้างอาคารจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับผู้มา
ติดต่อราชการ 
6) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบาย
น้ า
7) ก่อสร้างเสาธงชาติเหล็กชุบสังกะสีแบบร้อน 
8) ก่อสร้างอาคารห้องน้ า/ห้องสุข สาธารณะ  
9) งานจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
- เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการและอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ

จ านวน 1 แห่ง ในเขตท่ี
ท าการ อบต.ดอนยาวใหญ่

     22,500,000       22,500,000       22,500,000        22,500,000        22,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนท่ีมา
ใช้บริการ

อบต.มีสถานท่ี
ท างานและ
บริการ
ประชาชนอย่าง
เหมาะสม
เพียงพอต่อการ
ให้บริการ
ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจ

ส านักปลัด

       1.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

เพ่ือก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
เพียงพอต่อการด าเนินงาน

จ านวน 1 แห่ง ในเขตท่ี
ท าการ อบต.ดอนยาวใหญ่

      1,500,000        1,500,000        1,500,000          1,500,000          1,500,000 อปท. มี
ประสิทธิภาพ
ในการ
ปฏิบัติงานสูง
ร้อยละ 60

การท างานเกิด
ความสะดวก
รวดเร็ว 
ปลอดภัย

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ  -  - 24,000,000    24,000,000     24,000,000     24,000,000      24,000,000       -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างสระว่ายน ้าส้าหรับ
เด็ก

เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน ้าส้าหรับเด็กและเพ่ือให้เด็ก
ได้มีสถานท่ีในการออกก้าลังกาย

ด้าเนินการก่อสร้างสระ
ว่ายน ้า จ้านวน 2 แห่ง

         500,000           500,000           500,000            500,000            500,000 มีสระว่ายน ้าท่ี
ได้มาตรฐาน
ร้อยละ 80

เด็กมีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย
ว่ายน ้า

กองการศึกษา

2 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่ 

เพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เด็ก
นักเรียนมีอาคารเรียนท่ีได้มาตรฐานและอยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ด้าเนินการก่อสร้าง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ้านวน 2 แห่ง

       3,000,000         3,000,000         3,000,000          3,000,000          3,000,000 เด็กร้อยละ 
100 มีความ
ปลอดภัย

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความ
ปลอดภัยและ
น่าเรียน น่าอยู่

กองการศึกษา

3 โครงการก่อสร้างห้องน ้า/ห้องสุขา 
ศพด.

เพ่ือให้มีห้องน ้า/ห้องสุขามีเพียงพอต่อจ้านวนเด็ก ด้าเนินการก่อสร้าง
ห้องน ้า ห้องส้วม จ้านวน
 2 แห่ง

         200,000           200,000           200,000            200,000            200,000 ร้อยละของเด็ก มีห้องน ้า
เพียงพอต่อ
จ้านวนเด็ก

กองการศึกษา

4 โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุง ต่อเติม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงเติมและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ใน
สภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย

ด้าเนินการปรับปรุงเติม
และซ่อมแซมอาคาร
จ้านวน 2 แห่ง

         250,000           250,000           250,000            250,000            250,000 เด็กร้อยละ 
100 มีความ
ปลอดภัย

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
มีความ
ปลอดภัยและ
น่าเรียน น่าอยู่

กองการศึกษา

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            1.2 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ให้สวยดู เหมาะสมแก่
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

จ้านวน 2 แห่ง            50,000             50,000             50,000              50,000              50,000 ร้อยละของ 
ศพด.ท่ีได้รับ
การปรับปรุง

ศูนย์มีภูมิทัศน์
เหมาะแก่การ
เรียนรู้

กองการศึกษา

รวม 5 โครงการ  -  - 4,000,000      4,000,000      4,000,000       4,000,000        4,000,000         -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ประตูน ้าถึง ถนนมิตรภาพ บ้าน
หนองระหาร หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00 ม. ระยะยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตรม.

3,216,000     3,216,000     3,216,000     3,216,000     3,216,000     ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

2 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากปากทางบ้านหนองระหาร-ศาลา
กลางบ้าน บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00  ม. ระยะยาว 140 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 700 ตรม.

376,400        376,400       376,400       376,400       376,400        ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

3 ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จาก ศาลากลางบ้าน-ปากทางศาลปู่
ตา บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00  ม. ระยะยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตรม.

        285,400        285,400        285,400        285,400         285,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

            1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1 จาก
โนนกุลา ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม
หนองสระ บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม.

     2,144,000      2,144,000      2,144,000      2,144,000      2,144,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1 จาก
โนนกุลา เช่ือมโรงเรียนมิตรภาพ 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม.

     1,072,000      1,072,000      1,072,000      1,072,000      1,072,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกบ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1 
จากโนนกุลาเช่ือมโรงเรียนมิตรภาพ 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 1.00
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. 
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 400 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตรม.

        272,000        272,000        272,000        272,000         272,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

7 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกบ้านหนองระหารหมู่ท่ี 1 
จากโนนกุลาเช่ือมหนองสระ บ้าน
ดอนอุดม หมู่ท่ี 11 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 1.00
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. 
ถนนหินคลุกกว้าง4.00 ม. ยาว 800 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 ตรม.

        538,000        538,000        538,000        538,000         538,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางหลวงชนบท - ถนนมิตรภาพ   
( หมู่ท่ี 1 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตรยาว 1,275 เมตร หนา 0.15 เมตร

        840,000        840,000        840,000        840,000         840,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

9 ก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนมิตรภาพ
 – นาดี (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,100 เมตร         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง
ชนบทเช่ือมบ้านหนองระหาร  
(หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

กว้าง 5.00 ม.ยาว 180 ม. สูงเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือมีพื นท่ี คสล.ไม่น้อยกว่า 900 ตรม.

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

11 ก่อสร้างถนนดินเข้าพื นท่ีการเกษตร 
(จากโนนกุลา-หนองสระ) บ้านหนอง
ระหาร (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ผิวจราจร ดินถม กว้าง 4.00 ม.ยาว 900 ม. สูง
เฉล่ีย 1.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 
ตรม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,220 ลบ.ม. 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาดกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 6.00 ม.  จ้านวน 1 จุด

        375,800        375,800        375,800        375,800         375,800 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าพื นท่ี
การเกษตร(จากโนนกุลา-หนองสระ)
 บ้านหนองระหาร (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1000 ตารางเมตร หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 1450 ลบ.ม 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 720 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื 
น่ีไม่น้อยกว่า 2880 ตารางเมตร หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 561.60 ลบ.ม

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่พื นท่ีการเกษตร
 ม.3 (สระหนองแวง-ถนนดิน ม.1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถมกว้าง 5.00 ม.
ยาว 700 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,500 ตรม. หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 5,075 ลบ.ม. 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาดกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 6.00 ม. 1 จุด

        496,000        496,000        496,000        496,000         496,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

14 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. บ้าน
หนองระหาร หมู่ท่ี 1  จ้านวน 3 จุด

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

จุดท่ี 1 จุดข้างท่ีนานางอุไร ก่อสร้างท่อ
ส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการระบาย ขนาด
กว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
8.00 ม.
จุดท่ี 2 จุดข้างท่ีนานางดอกไม้ ก่อสร้างท่อ
ส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการระบายขนาด
กว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
8.00 ม.
จุดท่ี 3 จุดข้างท่ีนานายเสนาะ กล้าหาญ 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการ
ระบายขนาดกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 8.00 ม.

         88,000          88,000          88,000          88,000          88,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

15 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1 จากถนน
มิตรภาพเช่ือมโคกป่าช้าบ้านนาดี 
(กระท่อมนานายนะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.30 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตรม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,087.50 ลบ.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,920 ตรม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า
 569.40 ลบ.ม.

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

16 ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองระ
หาร หมู่ท่ี 1 จากถนนมิตรภาพเช่ือม
โคกป่าช้าบ้านนาดี (กระท่อมนา
นายนะ)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.30  
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตรม.
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 730 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,920 ตรม.

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

17 ต่อเติมถนน คสล. จากจุดสิ นสุดถนน
 คสล. เดิมแหล่งเรียนรู้ทางการ
เกษตร บ้านหนองระหาร (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เทพื นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 145 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 725 ตาราง
เมตร

        400,000        400,000        400,000        400,000         400,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

18  โครงการก่อสร้างคลองดาด
คอนกรีตจากถนนทางหลวงชนบท 
ผ่านคลองโนนกุลา - ถนนมิตรภาพ 
(หมู่ท่ี 1)

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้นคลองกว้าง 
1.00 เมตร ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร หนา 0.10 
เมตร ยาว 340 เมตร

        339,000        339,000        339,000        339,000         339,000 ร้อยละ 70 ของ
พื นท่ี มีการ
ระบายน ้าดีขึ น

สามารถ
ป้องกันน ้า
ท่วมขังได้

กองช่าง

19 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร

        214,000        214,000        214,000        214,000         214,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

20  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่บ้านไปถึงประตูน ้า (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 160 ตารางเมตร

         86,800          86,800          86,800          86,800          86,800 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

21  โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่บ้านไปถนนมิตรภาพ - บ้านนาดี
 หมู่ 10 (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนนเพ่ือการ
สัญจรไปมา
สะดวก

กองช่าง

22 ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดน ้าบ้านหนอง
ระหาร (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ปรับปรุงซ่อมแซมประตูน ้า ขนาด  1.20x1.20
 ม. จ้านวน 1 ช่อง

         23,600          23,600          23,600          23,600          23,600 ประตูเปิด-ปิดน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยแดงเจริญ บ้านหนองน ้าขาว 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00  ม. ระยะยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตรม.

489,000        489,000       489,000       489,000       489,000        ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

24 ต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก 
ซอยเพชรด้ารง บ้านหนองน ้าขาว 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00  ม. ระยะยาว 180 ม. หนา 0.15 ม. 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 520 ตรม.

        483,000        483,000        483,000        483,000         483,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนเพชรด้ารง
(หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 347 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม
ยกลูกรังปรับระดับถนน

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนตะกุดแก้ว (หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตรยาว 580 เมตร หนา 0.15 เมตร

        375,000        375,000        375,000        375,000         375,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนดิน/หินคลุก ซอยช่ืน
ชีวา (หมู่ท่ี 2 ) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
220 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว่ง 4.00 เมตร ยาว
 220 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        182,000        182,000        182,000        182,000         182,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนนดิน/หินคลุก ซอยแดง
เจริญ แยก 1 (หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน /หินคลุก กว้าง 4.00 เมตรยาว 150 
เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนดิน/หินคลุก ซอยโมรา
นอก (หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน /หินคลุก กว้าง 3.00 เมตรยาว 200 
เมตร เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 4.00 เมตร
 ยาว 130 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 เมตร

         34,000          34,000          34,000          34,000          34,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

30 ก่อสร้างถนนดิน/หินคลุก ซอยหนอง
กระทุ่ม (หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
40 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว่ง 4.00 เมตร ยาว
 40 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

31 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ช่วง
หน้าบ้านนางสมพร พิมพ์อุบล 
พร้อมวางท่อ (หมู่ท่ี 2) 

เพ่ือให้ถนน มีสภาพ
ใช้งานได้ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซม คอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

        302,000        302,000        302,000        302,000         302,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

32 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากหมู่บ้าน
ไปศูนย์โอท็อปบ้านหนองน ้าขาว 
(หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800 
เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,200 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 4,640 ลบ.ม.
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,600 ตร.ม.

        460,000        460,000        460,000        460,000         460,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

33 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม  คสล. บ้าน
หนองน ้าขาว หมู่ท่ี 2

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 ช่องการ
ระบาย ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 6.00 ม.

        143,000        143,000        143,000        143,000         143,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

34 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหิน
คลุก เทพื นทางถนนคสล. ซอยเพชร
ด้ารง (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกโดยการปรับ
เกล่ียให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210.00 
เมตร คิดเป็นพื นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 
840.00 ตรม. 
เทพื นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 840.00 ตรม.

        490,000        490,000        490,000        490,000         490,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เพชร
ด้ารง เช่ือมจากเดิม ถึง ถนนเพชร
น ้าขาว (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

        404,000        404,000        404,000        404,000         404,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

36  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ตะกุดแก้ว (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

37  โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก 
บ้านเลขท่ี 8 ถึงบ้านเลขท่ี 12 (หมู่ท่ี
 2)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง
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2566
(บาท)
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(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

38  โครงการถนน คสล.ซอยแดงเจริญ 1
 ถึงศูนย์ OTOP (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

39 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน พร้อมว่าง
ท่อระบายน ้า 1 เมตร จ้านวน 4 แถว
 แถวละ 6 ท่อน บ้านหนองน ้าขาว 
หมู่ท่ี 2

1. เพ่ือให้ประชาชน
มีถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก
2. เพ่ือเป็นทาง
ระบายน ้า ไม่ให้น ้า
ท่วมขังภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน พร้อมว่างท่อ 1 
เมตร จ้านวน 4 แถว แถวละ 6 ท่อน

         36,600          36,600          36,600          36,600          36,600 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย
 และลดปัญหา
น ้าท่วมขังในชุมชน

ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป
 - มา สะดวก
 ปลอดภัย 
และการ
ระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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(บาท)

2567
(บาท)
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

40 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคลองแค 2 บ้าน
หนองน ้าขาว หมู่ท่ี 2

เพ่ือกักเก็บรักษาน ้า
ไว้ใช้อุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรของ
ชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียงได้

 ก่อสร้างฝายน ้าล้นกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร          39,800          39,800          39,800          39,800          39,800 ฝายน ้าล้น 1 แห่ง สามารถ
ชะลอ
ความเร็วของ
น ้า กักเก็บ
รักษาน ้าเพ่ือ
การอุปโภค -
 บริโภค และ
น้าไปใช้ใน
การเกษตร

กองช่าง

41 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต ช่วง
บ้านนางสมพร พิมพ์อุบล พร้อมวาง
ท่อ (หมู่ท่ี 2 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 เมตรยาว  50.00 เมตร
 สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
200.00 ตารางเมตร
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตรยาว  
100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร วางท่อขนาด 
0.30 เมตร จ้านวน 7 ท่อน

        246,000        246,000        246,000        246,000         246,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

42 ยกระดับถนน คสล. หมู่ท่ี 3 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

        106,000        106,000        106,000        106,000         106,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

43 โครงการยกระดับถนน คสล. พร้อม
ร่องระบายน ้า ระบบปิดรูปตัวยู
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 80 เมตร หนา 0.15 เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

44 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนยาว 
หมู่ท่ี 3 จากบ้านนายอารี ถึง สาม
แยกสระหนองแวง ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 180 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม.

        484,000        484,000        484,000        484,000         484,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

45 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
จากสามแยกบ้านนายสมพง ถึง สาม
แยกถนนไปโนนส้าโรง ต้าบลดอน
ยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

กว้าง 4.00 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 880 ตรม.

        482,000        482,000        482,000        482,000         482,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

46 โครงการปรับถมดินข้างถนนทาง
หลวงชนบทจากท่ีท้าการ อบต.ดอน
ยาวใหญ่ ถึงสามแยกหมู่ท่ี 4 (หน้า 
รพ.สต.) ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 2 ม. ยาว 290 ม. สูงเฉล่ีย 
1.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 580.00 ตรม.

         34,220          34,220          34,220          34,220          34,220 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

47 โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้า
ระบบปิด จากหน้าอนามัย บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3 ถึง บ้านหนองเด่ินหมู่ท่ี
 7 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ร่องระบายน ้าขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 945 ม.

     1,757,000      1,757,000      1,757,000      1,757,000      1,757,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

48 โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้า
ระบบปิดจากหลังอนามัย บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3 ถึง ศาลปู่ตา ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ร่องระบายน ้าขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 500.00 ม.

        949,000        949,000        949,000        949,000         949,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

49 โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้า
ระบบปิดจากหน้าบ้านนายสมาน 
พะธะนะ หมู่ 3 บ้านดอนยาว ถึง 
หน้าบ้านนางอารี อุตสาหะ หมู่ 3 
บ้านดอนยาว ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ร่องระบายน ้าขนาด 1.00x1.00 ม. หนา 0.15 ม.
 ยาว 180 ม.

        351,472        351,472        351,472        351,472         351,472 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

50 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน ้าระบบปิด 
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 จากหน้า
โรงเรียนดอนยาว ผ่านบ้านนายช่วง 
มณีสุคนธ์ ถึง สามแยกสระหนองแวง
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป - มา
สะดวก ปลอดภัย  
และบ้านพักท่ีอยู่
อาศัยของประชาชน
ไม่ถูกน ้าท่วมขัง

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 442 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,210 ตรม. 
ร่องระบายน ้าระบบปิดขนาด 1.00x1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 442.00 ม.

     1,845,000      1,845,000      1,845,000      1,845,000      1,845,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมทั งสามารถ
ระบายน ้าได้
มากกว่าร้อยละ 
80

การคมนาคม
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงขึ น 
บ้านเรือน
ของ
ประชาชน
ร้อยละ 100 
ไม่ถูกน ้าท่วม
ขัง

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนน คสล. จาก รพ.สต – 
ศาลปู่ตา (หมู่ท่ี 3) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ช่วงท่ี 1 กว้าง 5.00 เมตรยาว 44 เมตร ช่วงท่ี 
2 กว้าง 5.00 เมตรยาว 150 เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

52 ก่อสร้างถนนหินคลุก สระหนองแวง-
แยกนานายทองพูน หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว 250 เมตร         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

53 ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน คสล. ข้าง 
รพ.สต (หมู่ท่ี 3) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
โดยเทคอนกรีตเป็นทางลาดเอียง

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

54 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยใจเพ็ชร 
(หมู่ท่ี 3) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

        108,000        108,000        108,000        108,000         108,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

55 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระหนอง
แวง – โคกดอนขวาง (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว 2,500 เมตร         500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุขอารมณ์ 
(หมู่ท่ี 3) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 
เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร

        120,000        120,000        120,000        120,000         120,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

57 เสริมไหล่ทาง คสล. จาก รพ.สต. – 
ศาลปู่ตา (หมู่ท่ี 3) 

เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีในการ
ในการใช้สอย 
ป้องกันขอบถนน
ช้ารุด

เสริมไหล่ทาง 2 ข้างถนนกว้างข้างละ 0.5 เมตร
 ยาว 490 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

58 ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยอดุลย์ - สี 
(หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150 เมตร         150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนน คสล. ข้าง รพ.สต. 
(ทิศตะวันตก) (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 25 
เมตร

         30,000          30,000          30,000          30,000          30,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนดิน หินคลุกจากศาลปู่
ตาเช่ือมสายโคกหนองขาม (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถม กว้าง 7.00 ม.
ยาว 400 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,8000 ตรม. หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 3,000 ลบ.ม. 
ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 ม.ยาว 400 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,000 ตรม.หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 200 
ลบ.ม.

        499,000        499,000        499,000        499,000         499,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากศาลปู่ตา
เช่ือมสายโคกหนองขาม (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 720 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        383,000        383,000        383,000        383,000         383,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

- 62 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

62 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 3
 จุด (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

จุดท่ี 1 แยกข้างประปา ก่อสร้าง คสล.ขนาด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 140 ตรม.
จุดท่ี 2 ทางเข้าประปา  ก่อสร้าง คสล.ขนาด 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 28.00 ม. หนา 0.15 ม.
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 84 ตรม.
จุดท่ี 3 จุดเช่ือมแยกธนาคารข้าว ก่อสร้าง 
คสล.พื นท่ีรวม 172 ตรม.

        367,000        367,000        367,000        367,000         367,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

63 ปรับปรุงถนน คสล. (ข้าง รพ.สต.
ดอนยาวใหญ่) บ้านดอนยาว (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขุดรื อถอนวัสดุ พร้อมขนทิ งวัสดุเดิมท่ีช้ารุด 
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 ม.
ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
10.00 หนา 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 50
 ตรม. ปริมาตร คสล.ไม่น้อยกว่า 7.50 ลบม.

         30,400          30,400          30,400          30,400          30,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่พื นท่ีการเกษตร
 บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 (จากสระ
สาธารณะอบต.- โคกดอนขวาง)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถมกว้าง 5.00 ม.
ยาว 1,000 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,000 ตรม. หรือมีปริมาตรไม่น้อย
กว่า 7,250 ลบ.ม.

        480,000        480,000        480,000        480,000         480,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

65 ก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตรบ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 
(จากสระสาธารณะอบต.- โคกดอน
ขวาง)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.30  
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 730 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,920 ตารางเมตร

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

66 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2 
ช่องการระบาย บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 
3 จ้านวน 4 จุด

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

จุดท่ี 1 จุดทางข้ามเข้าโคกหนองขาม (ท่ีนานา
ยอรรถวุฒิ ศักดารัตน์) ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม 
คสล.แบบ 2 ช่องการระบาย แต่ละช่องมีขนาด
กว้าง 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 
6.00 ม. จุดท่ี 2 จุดทางข้ามมุมท่ีนานายค้ากาล 
คิดเข่ม ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 2 ช่อง
การระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. จุดท่ี 3 จุด
ทางข้ามไปท่ีนานายโล่ มุมท่ีนายายเจริญ 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 2 ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.00
 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 8.00 ม.
จุดท่ี 4 จุดทางเข้าโคกหนองขามฝ่ังปลายนายาย
เจริญ ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 2 ช่องการ
ระบาย  แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.

        290,000        290,000        290,000        290,000         290,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

67 ปรับปรุงถนนดินหินคลุก บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 ม. ยาว 
210 ม.

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

68 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 จากมุมสระ
หนองแวงผ่านท่ีนายายน้อย ราษฎร
 หมู่ 7 เช่ือมโคกหนองสระ

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.60 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. หรือมี
ปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,740 ลบ.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,560 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 384 ลบ.ม

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

69 โครงการก่อสร้างลานกีฬาสระหนอง
แวง พร้อมไฟส่องสว่าง (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาขนมี
สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง จ้านวน 4 
จุด

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ลานกีฬาพร้อม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากลานกีฬา

กองช่าง

70  โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอย
บ้าน นางละมุล ตันนอก (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20.00 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

         13,000          13,000          13,000          13,000          13,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

71 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนางสี ฤทธ์ิจอหอ (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร

        108,000        108,000        108,000        108,000         108,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

72 โครงการท้าร่องระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน แบบมีฝาปิด (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 0.6 เมตร และ
บ่อพักส้าเร็จรูปและฝาปิดทุกระยะ 10 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

73 โครงการถนนหินคลุกจากสระหนอง
แวง ถึง โนนนาโคก (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 200 เมตร สูง 1.00 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร

        487,000        487,000        487,000        487,000         487,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

74 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุข
อารมณ์ (บ้านนายแดง) (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

        240,900        240,900        240,900        240,900         240,900 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

75 โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก 
จากโนนกุลาเช่ือมหนองสระ (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว่ง 4.00 เมตร ยาว
 720 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

76 โครงการขุดลอกคลองน ้าเสียจาก
หมู่บ้านลงหนองเด่ิน (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ปากคลองกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าว 1.00 
เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 450

         17,580          17,580          17,580          17,580          17,580 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

77  โครงการขยายเขตไฟฟ้า ไปศาลปู่ตา 
(หมู่ท่ี 3)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

78 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากสามแยกบ้านนายเหรียญ 
ถึง สามแยกสระหนองแวง บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
750 ตารางเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

79 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
คลองแค บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 3.00 เมตร ยาว 630 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,800 ตารางเมตร

        294,000        294,000        294,000        294,000         294,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

80 ก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้าน – 
สระหนองหาร (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร

        320,000        320,000        320,000        320,000         320,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

81 ก่อสร้างถนน คสล.ช่วงส่ีแยกบ้าน
นางสมหมาย (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 49 เมตร หนา 0.15 เมตร

        102,000        102,000        102,000        102,000         102,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

82 ถนนหินคลุกแยกโนนน้อย - แยก
หนองหาร (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 800 เมตร         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

83 ถนนหินคลุก ฝายก้านันขน – ห้วย
นาใหม่ (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร         250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

84 เสริมไหล่ทางถนน (หมู่ท่ี 4 ) เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีในการ
ในการใช้สอย 
ป้องกันขอบถนน
ช้ารุด

ช่วงท่ี 1 จากสามแยก ม.6 – นานายเหล่ียม 
ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.5 ม. ยาว 300 ม. 
ช่วงท่ี 2 จากส่ีแยกบ้านนายสมหมาย – บ้าน
นายอรรถวุฒิ ไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.5 ม. ยาว
 250 ม.

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

85 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 
ช่องการระบาย (ช่วงนานายประยุค 
 พิมพ์อุบล) หมู่ท่ี 4

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม 5 ช่องการระบาย แต่ละ
ช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.50 ม. หนา 
0.20 ม. ยาว 6.00 ม.

        248,700        248,700        248,700        248,700         248,700 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

86 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกสายรอบ
หมู่บ้าน เช่ือม โนนน้อย บ้านหนอง
จาน หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินผิวจราจรดินถม กว้าง 4.00 ม.ยาว 
800 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 3,200 ตรม. หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
300 ลบ.ม. 
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 ม.ยาว 400 ม.สูง
เฉล่ีย 0.15 ม.หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 
ตร.ม.หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 240 ลม.บ.

        198,500        198,500        198,500        198,500         198,500 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

87 ก่อสร้างถนนดินจากหมู่บ้าน ถึง ถัง
ประปาหนองระหาร บ้านหนองจาน
 หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร จากผิว
จราจรเดิม หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตรม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 450  ลบ.ม.
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.ม.

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

88 ปรับปรุงต่อเติมถนนหินคลุก สาย
ทางบ้านหนองจาน หมู่ท่ี 4 จ้านวน 
2 จุด

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนส้าหรับคมนาคม
ได้สะดวกสบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร จุดท่ี
 1 กว้าง 2.75 เมตรยาว 30 เมตร 
จุดท่ี 2 กว้าง 2.00 เมตรยาว 18 เมตร

         70,000          70,000          70,000          70,000          70,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

89 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซ.ข้าง
ร้านค้าชุมชน-บ้าน ส.อบต. อุดม 
(หมู่ท่ี 4)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

90 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจาก
หมู่บ้านถึงถนนมิตรภาพ (เรียบ
คลองแค) (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 900 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

91 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จาก
หมู่บ้านถึงถังประปา (หมู่ท่ี 4) 

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

92 โครงการบล็อกคอนเวิร์ดนา นาย
ประยุทธ์ หมู่ท่ี 10 (หมู่ท่ี 4)  

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อส้รางท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 ช่องการ
ระบาย ขนาด 1.00×8.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 บล็อคคอนเวิร์ด การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

93 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก รอบ
หมู่บ้านต่อจากเดิม (หมู่ท่ี 4)  

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 350 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร

        286,000        286,000        286,000        286,000         286,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

94 ขยายไหล่ทาง บ้านหนองจาน หมูท่ี 4 เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

จุดท่ี 1 ขยายไหล่ทางทั ง 2 ด้าน ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.50 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.10 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 59 ตารางเมตร
จุดท่ี 2 ขยายไหล่ทางทั ง 2 ด้าน ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.50 เมตร 48 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 24 ตารางเมตร
จุดท่ี 3 ขยายไหล่ทางทั ง 2 ด้าน ขนาดกว้าง
เฉล่ีย 0.50 เมตร 110 เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 55 ตารางเมตร

111,000        111,000       111,000       111,000       111,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

95 วางท่อระบายน ้าทางเข้า บ้านหนอง
จาน หมูท่ี 4

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

 วางท่อระบายน ้าขนาด 1.00x1.00 เมตร 
จ้านวน 10 ท่อน พร้อมบ่อพักน ้า

         35,000          35,000          35,000          35,000          35,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสามแยกประปา บ้านหนอง
จาน หมู่ท่ี 4 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 18 เมตร
 หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 72 
ตารางเมตร

         42,000          42,000          42,000          42,000          42,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

97 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่าแฮ่ บ้านหินเงิ ม 
หมู่ท่ี 5, บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา 
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

98 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
จากฝายก้านันสวย - โนนนาโคก 
บ้านเหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450 เมตร หนา
 0.50 เมตร  มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม.
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 530 เมตร 
หนา 0.15 ม. มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตรม.

        334,000        334,000        334,000        334,000         334,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

99 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
จากคอสระพานหินเงิ ม-โนนตาแวว 
บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 1,000
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
4,000 ตารางเมตร

        619,000        619,000        619,000        619,000         619,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

100 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
จากบ้านพ่อพิมพ์ - ประปา บ้านหิน
เงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 150 
เมตร หนา 0.15 เมตรมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 600 
ตารางเมตร

         95,500          95,500          95,500          95,500          95,500 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

101 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนองหัวเริง บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะยาว 442 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,768 ตารางเมตร

        966,000        966,000        966,000        966,000         966,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

102 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุก
จากโนนข้าวแป้ง-โนนจาน บ้านหิน
เงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 1,400
 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
5,600 ตารางเมตร

        866,000        866,000        866,000        866,000         866,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนลาดยางหินเงิ ม - หัว
ตลาด บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตรยาว 2,200 เมตร
 หนา 0.05 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 13,200 
ตารางเมตร

    12,510,000    12,510,000    12,510,000    12,510,000     12,510,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

104 ถนนดินหินคลุก รอบโนนวัด (หมู่ท่ี 5) เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

105 ถนนหินคลุก จากหนองนาแซง – 
โนนข้าวแป้ง (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

106 ถนนหินคลุก จากหนองนาแซง – 
หนองจาน (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 เมตร         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

107 ถนนดินหินคลุก จากห้วยหินเงิ ม – 
คลองต่องแต่ง (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร 
ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร

        103,700        103,700        103,700        103,700         103,700 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

108 ถนนดินหินคลุก จากโนนส้าโรง – 
หินเงิ ม (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

109 ถนนดินหินคลุก จากห้วยหัวตลาด –
 โนนหนองจาน (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 เมตร         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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(บาท)
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(บาท)

2568
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เป้าหมาย 
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

110 ก่อสร้างถนนดินจากคอสะพานหิน
เงิ ม เช่ือมผ่านโนนข้าวแป้ง บ้านหิน
เงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 860 ม. สูงเฉล่ีย  1.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,160 ตรม.

        496,000        496,000        496,000        496,000         496,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากคอ
สะพานหินเงิ ม เช่ือมผ่านโนนข้าว
แป้ง บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50  
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว  600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

112 ปรับปรุงถนนดิน บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5 เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว
 210 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

113 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5 จากคลองอีสาน
เขียวบ้านหัวตลาดเช่ือมโนนปูใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง  5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 500 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.30 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,087.50 
ลูกบาศก์เมตร 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 730 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,920 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 569.40 ลูกบาศก์เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

114 โครงการถนนหินคลุกรอบโนนวัด 
(หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 550 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หนา 0.15 เมตร

        448,800        448,800        448,800        448,800         448,800 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

115 โครงการถนนหินคลุกโนนวัด ถึง ป่า
ช้า (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 600 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

116 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน
คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน ซอย
ผู้ใหญ่หัส (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร

        262,000        262,000        262,000        262,000         262,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

117 โครงการถนนหินคลุกคลองหัวตลาด
 ถึง โนนปูน้อย (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 300 เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 715 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        458,000        458,000        458,000        458,000         458,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

118 โครงการถนนหินคลุกหนองนาแซง 
ถึง โนนข้าวแป้ง (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 300 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร

        246,200        246,200        246,200        246,200         246,200 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

119 โครงการถนนหินคลุกจากล้าห้วย ถึง
 คลองต่องแต่ง (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 300 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 715 เมตร หนา 0.15 เมตร

        465,400        465,400        465,400        465,400         465,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

120 โครงการถนนคอนกรีต จากบ้าน
นายพิมพ์ ถึง สะพาน (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร

        447,000        447,000        447,000        447,000         447,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

121 โครงการถนนคอนกรีตจากหนองนา
แซง ถึง หัวตลาด (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

122 โครงการถนนหินคลุกจากสะพาน ถึง
 ห้วยท่าแร่ (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 600 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,400        489,400        489,400        489,400         489,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

123 โครงการท่อระบายน ้า จากหน้าบ้าน
นายศิริชัย ถึง ล้าห้วย (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 0.6 เมตร และ
บ่อพักส้าเร็จรูปและฝาปิดทุกระยะ 10.00 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

124 โครงการวางท่อระบายน ้า จากถนน
หน้าวัดเข้าล้าห้วย (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 0.6 เมตร และ
บ่อพักส้าเร็จรูปและฝาปิดทุกระยะ 10.00 
เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

125 โครงการสร้างโรงยิม (หมู่ท่ี 5) เพ่ือให้ประชาขนมี
สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างโรงยิม พร้อมไฟส่องสว่าง         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 โรงยิม 1 แห่ง ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากโรงยิม

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

126 โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบคลอง
อีสานเขียว บ้านหินเงิ ม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 2,200 
เมตร ขุดตัดดินออกสูงโดยเฉล่ีย 1 เมตร หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,600 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดออกไม่น้อยกว่า  6,600 
ลูกบาศก์เมตร

        290,000        290,000        290,000        290,000         290,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

127 ปรับปรุงซ่อมสร้างท่อระบายน ้า 
บ้านหินเงิ ม หมูท่ี 5

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 3 ช่องการ
ระบาย ขนาด 2.00x2.00x4.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

        151,000        151,000        151,000        151,000         151,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

128 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมเลียบคลองอีสาน
เขียว จ้านวน 3 จุด

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

จุดท่ี 1 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2 ช่อง
การระบาย ขนาด 1.00x1.50x5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร
จุดท่ี 2 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2 ช่อง
การระบาย ขนาด 1.00x1.50x5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร
จุดท่ี 3 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2 ช่อง
การระบาย ขนาด 1.00x1.50x5.00 เมตร หนา
 0.15 เมตร

        133,000        133,000        133,000        133,000         133,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

129 ยกระดับถนน คสล. ซอยบ้านนางล
มัย หม่ันสระเกษ หมู่ท่ี 6 ต.ดอนยาว
ใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 110 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 440 ตรม.

        229,000        229,000        229,000        229,000         229,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

130 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยสวัสดี บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี
 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.00 
เมตร ระยะยาว 20 เมตร หนา 0.15 ม. หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

131 โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก 
ระหว่างช่วงฝายก้านันขน - ถนนจาน
 บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 ต้าบลดอน
ยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 173 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 692
 ตารางเมตร

        109,700        109,700        109,700        109,700         109,700 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

132 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ระบบปิดทั ง 2 ฝ่ัง บ้านศรีวัฒนา หมู่
ท่ี 6 จากสามแยกกลางบ้านผ่าน
สหกรณ์ ถึง โนนส้าโรง บ้านศรีวัฒนา
 หมู่ 6 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ร่องระบายน ้าระบบปิดขนาด 1.00x1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 1,123 ม. ทั ง 2 ฝ่ัง

     4,920,000      4,920,000      4,920,000      4,920,000      4,920,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

133 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้า
ระบบปิด บ้านศรีวัฒนา หมู่ 6 จาก
ศาลาประชาคม ถึง สามแยกไปโนน
ส้าโรง บ้านศรีวัฒนา หมู่ 6 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ร่องระบายน ้าระบบปิดขนาด 1.00x1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 270 ม. ทั ง 2 ฝ่ัง

     1,052,000      1,052,000      1,052,000      1,052,000      1,052,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

134 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสวัสดี (หมู่ท่ี
 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร

         25,000          25,000          25,000          25,000          25,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

135 ถนนดินหินคลุก จากสามแยก ม.6 –
 ศาลปู่ตา (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 600 เมตร         250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

136 ถนนดินหินคลุกจากเรียบคลองวังไทร
 – ห้วยนาใหม่ (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 800 เมตร         250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

137 ถนนดินหินคลุก จากโนนส้าโรง – 
ห้วยนาใหม่ (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 400 
เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

138 ถนนคอนกรีต บ้านศรีวัฒนา - โนน
ส้าโรง (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 500 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

139 ถนนดิน/หินคลุก แยกสวนตาลิน 
(หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

140 ถนนหินคลุก จากถนนคอนกรีต – 
บ้านนางอ้านวย (หมู่ท่ี 6 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

141 ถนนดินหินคลุกเรียบทางควาย   
 (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 800 เมตร         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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142 ปรัปปรุง ซ่อมแซมถนนคสล. (หมู่ท่ี 6) เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงถนน ยกระดับพื นให้สูงขึ น กว้าง 4.00
 เมตร ยาว 55 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

143 ขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน 
บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขยายถนนคสล. สองข้าง กว้างข้างละ 1.00 ม.
 ยาว 325 ม. หนา 0.15 ม.

        350,000        350,000        350,000        350,000         350,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

144 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. พร้อมถม
ดิน บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดขนาดกว้าง 1.00 ม. 
สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 8.00 ม. พร้อม
ถมดินยกระดับคันดิน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. 
สูงเฉล่ีย 1.50 ม. ยาวประมาณ 1.00 ม.

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

145 ปรับปรุงถนนดินหินคลุก บ้านศรี
วัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5.00 เมตรยาว
 210 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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146 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6 จากสุดเขต
ถนน คสล. หมู่ 6 เช่ือมเขตต้าบล
โพนทอง อ้าเภอสีดา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400.00 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.60 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,740 ลบ.ม. 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 640.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 499.20 ลบ.ม.

        498,000        498,000        498,000        498,000         498,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

147 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน  (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.04 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
780 ตารางเมตร

        493,000        493,000        493,000        493,000         493,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

148 โครงการซ่อมแซมถนน คอนกรีต 
จากบ้านนางละมัย ถึง หน้าบ้าน 
เปรมวดี (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร หนา 
0.15 เมตร

        320,000        320,000        320,000        320,000         320,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

149 โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้า (หมู่
ท่ี 6)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงร่องระบายน ้าบ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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150 โครงการซ่อมแซมคอนกรีต ตรงนา
นายทรงเกียรติ  (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร

         23,410          23,410          23,410          23,410          23,410 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

151 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านศรีวัฒนา หมูท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

   เสริมคันดินกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
300 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50  เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,200  ตารางเมตร"

         65,000          65,000          65,000          65,000          65,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

152 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
หินคลุก จากบ้านศรีวัฒนา หมูท่ี 6 
เช่ือมเขตต้าบลส้าพะเนียง อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4 เมตร ระยะทางยาว 300 
เมตร สูงโดยเฉล่ีย 2 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 1,200 ตารางเมตร ผิวจราจรหินคลุกกว้าง
 4 เมตร ยาว  300 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

        219,000        219,000        219,000        219,000         219,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

153 ขยายไหล่ทาง บ้านศรีวัฒนา 
หมูท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

ขยายไหล่ทางด้านซ้าย ขนาดกว้างเฉล่ีย 0.70 
เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 122.50 ตรม.
ขยายไหล่ทางด้านขวา ขนาดกว้างเฉล่ีย 1 
เมตร 147 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 147 ตรม.

104,000        104,000       104,000       104,000       104,000        ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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154 ก่อสร้างถนนดินต่อจากจุดเดิมช่วงท่ี
นานายนิเวศน์ ทานงาม ผ่านโนนปู
น้อย เช่ือมโนนปูใหญ่ หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรดินถม กว้าง 6.00 
เมตร ยาว 885 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

155 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากลาน
วัฒนธรรม - นานายนิเวศน์ ทานงาม
 หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนาเฉล่ีย 10 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,800 ตารางเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

156 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 
ช่องการระบาย บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี
 7 ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาด 1.00x1.00x9.50 เมตร หนา 
0.15 เมตร

         52,700          52,700          52,700          52,700          52,700 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

157 โครงการถนนดินหินคลุก เส้นจาก
บ้านนางอุษณีนาถ – สระหน่องเด่ิน 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.50 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,360 ตารางเมตร 
ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 340 
เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,360ตารางเมตร

        253,000        253,000        253,000        253,000         253,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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158 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเด่ิน 
หมู่ท่ี 7 จากห้วยท่าแฮ่เช่ือม
ถนนลาดยางบ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนกว้าง 6.00 ม. ยาว 1,600 ม. หนา 0.15 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 9,600 ตรม.

     5,103,000      5,103,000      5,103,000      5,103,000      5,103,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

159 ถนนดินหินคลุกจากหมู่บ้าน – ห้วย
ท่าแร่ (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 335 เมตร 
ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 335 เมตร

        151,300        151,300        151,300        151,300         151,300 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

160 ถนนดินหินคลุก รอบโนนส้าราญ 
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

161 ก่อสร้างถนน คสล.จากส่ีแยกบ้าน
นายบุญน้อย – คอนกรีตเดิม
(หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 300 เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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162 ถนนดินหินคลุก จากดอนขวาง – 
โนนปูใหญ่ (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 
เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

163 ถนนดินหินคลุก จากสระส่ีเหล่ียม –
 หางตะหลุก (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

164 เสริมไหล่ทางถนน ทางเข้าหมู่บ้าน
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือเพ่ิมพื นท่ีในการ
ในการใช้สอย 
ป้องกันขอบถนน
ช้ารุด

เสริมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.5 เมตร ยาว 100 
เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

165 ก่อสร้างถนนดิน ทุ่งนาโนนปูน้อย 
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเด่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถม กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 750 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 3,000 ตรม.

        292,000        292,000        292,000        292,000         292,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

166 ก่อสร้างถนนดิน ทุ่งนาโนนปูใหญ่ 
หมู่ท่ี 7 บ้านหนองเด่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถม กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 855 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.

        493,800        493,800        493,800        493,800         493,800 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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167 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกจากบ้าน
นางสาวสุภัทรา มูลธรรม ถึงท่าแร่ 
บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
600 เมตร สูงฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

168 ก่อสร้างถนนดินซอยคอกวัว - บ่อ
ปลานายประกอบ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถม กว้าง 8.00 ม.
ยาว 448 ม. สูงเฉล่ีย 1.40 ม. พร้อมก่อสร้าง
ท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการระบาย กว้าง
 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 8.00 
ม. 3 จุด

        427,000        427,000        427,000        427,000         427,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

169 ก่อสร้างฝายน ้าล้น คสล. แบบทาง
ต่างระดับ (ทุ่งนาโนนปู) หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งน ้าส้าหรับ
การเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ก้นกว้าง 4 ม.ยาว 30 ม. ตามแบบแฟลนของ 
อบต.ดอนยาวใหญ่

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ฝายน ้าล้น 1 แห่ง ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง

170 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม  คสล.  บ้าน
หนองเด่ิน  หมู่ท่ี 7

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 5 ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดขนาดกว้าง 1.00 ม. 
สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.

        143,000        143,000        143,000        143,000         143,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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171 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านหนองเด่ิน
 หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนหินคลุกผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตรยาว 150 เมตร

         72,000          72,000          72,000          72,000          72,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

172 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 จากสาม
แยกท่าแร่เช่ือมโนนปูน้อย

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 680 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,720 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
530.40 ลบ.ม.

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

173 โครงการถนนหินคลุกรอบโนน
ส้าราญ (โนนเสือมอบ) (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 เมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว่ง 4.00 เมตร ยาว
 550 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        406,500        406,500        406,500        406,500         406,500 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

174 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต 
จากถนนลาดยาง ถึงทางหลวงชนบท 
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 167 เมตร หนา 
0.15 เมตร

        356,000        356,000        356,000        356,000         356,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

175 โครงการขยายไฟฟ้าซอยหลังบ้าน 
นายทราย หล่านอก (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

176 โครงการถนนหินคลุกจากบ้านนาง
อุษณีนาถ ซาเมืองกุล ถึง หนองเด่ิน
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
370 เมตร สูงฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 370 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        202,900        202,900        202,900        202,900         202,900 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

177 โครงการถนนหินคลุก จากห้วยท่าแร่
 เช่ือมต่อถนนสายตาปู่ - หนองตาโล
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
600 เมตร สูงฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

178 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจุดบั ง
ไฟ พร้อมก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือใช้ประโยชน์ใน
การจัดกิจกรรม
เพ่ือปรัยปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ เพ่ือให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืน

 ด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศลานจุดบั งไฟโดย
การเสริมดินคิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 6,200 
ตารางเมตร คิดเป็นปริมาตรไม่น้อยกว่า 6,200
 ลูกบาศ์กเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 อาคาร
อเนกประสงค์ 1 
แห่ง

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากอาคาร
อเนกประสงค์

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

179 โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก
จากถนนด้าสายโนนตาเถร-โนนแดง 
ถึง หางตะหลุก (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 600 เมตร สูง 0.50 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,400        489,400        489,400        489,400         489,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

180 โครงการขยายไฟฟ้าจากบ้าน อบต.
ยวน - เขตบ้านหินเงิ ม (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

181 โครงการขุดร่องระบายน ้าต่อจาก
บ้าน ผอ.อดุลย์ - ท่อนานายประยุทธ
 (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดลอกกว้าง 2.00 เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร 
ลึก 1.00 เมตร ยาว 116 กิโลเมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร หรือมรปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 174 ลบ.ม.

           6,758            6,758            6,758            6,758            6,758 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

182 โครงการวางท่อข้ามถนนลงทางโนน
น้อย (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน ้าขนาด 1.00 เมตร จ้านวน 20
 ท่อน

         34,953          34,953          34,953          34,953          34,953 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

183 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไปประปา
หนองเด่ิน (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

184 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าประปาท่ีสะอาด
ปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการอุปโภค - 
บริโภค

ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ระบบประปาผิว
ดินขนาดกลาง 1
 แห่ง

ประชาชนมี
น ้าประปาท่ี
สะอาด
ปลอดภัย 
เพียงพอต่อ
การอุปโภค -
 บริโภค

กองช่าง

185 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
หินคลุก จากบ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 
ถึง หนองเด่ิน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 340 
เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร ผิวจราจรหินคลุก
กว้าง 3 เมตร ยาว 340 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,020 ตารางเมตร

        102,000        102,000        102,000        102,000         102,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

- 94 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

186 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ประจ้า
หมู่บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
สถานท่ีส้าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

ก่อสร้างศาลาประชาคม กว้าง 8.00 เมตร ยาว
 15.00 เมตร

        499,800        499,800        499,800        499,800         499,800 ศาลา
อเนกประสงค์ 1 
หลัง

ประชาชนมี
สถานท่ี
ส้าหรับจัด
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

187 โครงการถนนดินเส้นทางนานางน้อย
 บุญหล้า - หนองสองห้อง บ้านป่า
ตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว 860 
เมตร หนา 1.00 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,440 ตารางเมตร

        206,000        206,000        206,000        206,000         206,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

188 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมเขตต้าบล
เทพาลัย อ้าเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,000 ตรม.

     2,680,000      2,680,000      2,680,000      2,680,000      2,680,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

189 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8 จากบ้านป่าตะแบง ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมเขต ต้าบล
โนนแดง อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว  1,400 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 7,000 ตรม.

     3,753,000      3,753,000      3,753,000      3,753,000      3,753,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

190 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8  จากบ้านป่าตะแบง เช่ือม
บ้านส้าโรง หมูท่ี 9 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตรม.

     5,634,000      5,634,000      5,634,000      5,634,000      5,634,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

191 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8  จากบ้านป่าตะแบง เช่ือม
บ้านนาดี หมูท่ี 10 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,700 ม. หนา
 0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 8,500 ตรม.

     4,559,000      4,559,000      4,559,000      4,559,000      4,559,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

192 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8 ซอยโชคดี ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 229 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 916 ตรม.

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

193 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8 ซอยสกุลไทย ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 960 ตรม.

        525,000        525,000        525,000        525,000         525,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

194 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ทุ่งรวง
ทอง ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 760 ตรม.

        416,000        416,000        416,000        416,000         416,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

195 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 หลัง
หมู่บ้าน ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 530 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,120 ตรม.

     1,158,000      1,158,000      1,158,000      1,158,000      1,158,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

196 โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 (ซอยโชคดี) 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 229 ม. หนา 1.00
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,145 ตรม. 
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 229 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 916 ตรม.

        211,000        211,000        211,000        211,000         211,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

197 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุก บ้านป่าตะแบง หมู่ 8 (ซอย
สกุลไทย) ต้าบลดอนยาวใหญ่ 
อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 240 ม. หนา 1.00 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตรม.
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 240 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่กว่า 960 ตรม.

        221,000        221,000        221,000        221,000         221,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

198 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 (ทุ่ง
รวงทอง) ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 190 ม. หนา 1.00 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 950 ตรม. 
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 190 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่กว่า 760 ตรม.

        176,200        176,200        176,200        176,200         176,200 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

199 โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลง
หินคลุกบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 
(ซอยหลังหมู่บ้าน) ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนดินกว้าง 5.00 ม.ยาว 530 ม. หนา 1.00 
ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,650 ตรม. 
ถนนหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 530 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่กว่า 2,120 ตรม.

        486,000        486,000        486,000        486,000         486,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

200 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยป่าอุดม
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปริมาณงานก่อสร้างโดยประมาณกว้าง   4.00 
เมตร ยาว  50   เมตรหนา 0.15 เมตร

        104,600        104,600        104,600        104,600         104,600 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

201 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยรุ่งเรือง
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปริมาณงานก่อสร้างโดยประมาณกว้าง   3.00 
เมตร ยาว 100   เมตร หนา 0.15 เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

202 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยไก่แก้ว
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปริมาณงานก่อสร้างโดยประมาณกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

203 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยสกุลไทย 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปริมาณงานก่อสร้างโดยประมาณกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 232 เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

204 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยวารี
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

        400,000        400,000        400,000        400,000         400,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

205 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งรวงทอง
(หมู่ 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

        340,000        340,000        340,000        340,000         340,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

206 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดาวกระจาย
 (หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

        426,000        426,000        426,000        426,000         426,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

207 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโชคดี
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

        400,000        400,000        400,000        400,000         400,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

208 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยชมทุ่งสวรรค์ 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

209 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมมิตร
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร

        340,000        340,000        340,000        340,000         340,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

210 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยเช่ือม
สัมพันธ์ (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

211 ถนนหินคลุก จากถนน คสล. – นา
นายสุรพล (หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300 
เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

212 ถนนดินหินคลุก จากบ้านป่าตะแบง
 – ต้าบลเทพาลัย (สายท่ี1) (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

213 ถนนดินหินคลุก จากบ้านป่าตะแบง
 – ต้าบลเทพาลัย (สายท่ี 2) (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

214 ถนนดินหินคลุก จากนานายมงคล –
 นานางประเสริฐ (หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว 800 
เมตร

        400,000        400,000        400,000        400,000         400,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

215 ถนนดินหินคลุก ซอยชมทุ่งสวรรค์ 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

- 102 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

216 ถนนดินหินคลุก ซอยป่าอุดม  
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

217 ถนนดินหินคลุก ซอยวารี 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

218 ถนนดินหินคลุก ซอยดาวกระจาย
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 100 
เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

219 ถนนดินหินคลุก สายหลังหมู่บ้าน 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        600,000        600,000        600,000        600,000         600,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

220 ถนนดินหินคลุก ซอยเช่ือมสัมพันธ์
 (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 
เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

221 ถนนดินหินคลุก ซอยทุ่งรวงทอง 
 (หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 150 
เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

222 ถนนดินหินคลุก ซอยโชคดี 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 300 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

223 ถนนดินหินคลุก ซอยรุ่งเรือง  
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        135,000        135,000        135,000        135,000         135,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

224 ถนนดินหินคลุก ซอยสกุลไทย 
(หมู่ท่ี 8 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร  ยาว 200 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

225 ถนนดินหินคลุก ซอยร่วมมิตร
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 270 
เมตร

        350,000        350,000        350,000        350,000         350,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

226 ถนนดินหินคลุก ซอยไก่แก้ว  
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        108,000        108,000        108,000        108,000         108,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

227 ก่อสร้างถนนดิน จากบ้านป่าตะแบง 
เช่ือมเขตบ้านนาดี หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินถม กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 860 ม. สูงโดยเฉล่ีย 1.00 ม.

        496,000        496,000        496,000        496,000         496,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

228 ก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้านป่า
ตะแบง เช่ือมเขตบ้านนาดี หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 930 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

229 ก่อสร้างถนนดิน บ้านป่าตะแบง หมู่
ท่ี 8 เช่ือมเขตหนองนาดี (ฝ่ัง
ตะวันตก)  บ้านนาดี  หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินถม กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 860 ม. สูงโดยเฉล่ีย 1.00 ม.

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

230 ก่อสร้างถนนดินหินคลุกเข้าสู่พื นท่ี
การเกษตร สายทางนานายบุญร่วม 
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรถมดินกว้าง 5.00 ม. 
ยาว 400 ม. สูงเฉล่ีย 0.50 ม. 
ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 0.50 ม. ยาว 520.00 
ม. สูงเฉล่ีย 0.15 ม.

        469,000        469,000        469,000        469,000         469,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

231 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม 1 ช่องการ
ระบาย 2 จุด หมู่ท่ี 8

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

จุดท่ี 1 นานายเบ้า สนิทเท้า ขนาดกว้าง 0.80 
ม. สูง 0.80 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 4.00 ม.  
จุดท่ี 2 ช่วงน ้าเข้าหนองสองห้อง ขนาดกว้าง 
1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 45 ม.

        246,000        246,000        246,000        246,000         246,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
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232 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 เช่ือมบ้าน
ส้าโรง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกล่ียให้
ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร คิด
เป็นพื นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,500 ตรม.
ลงหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,500 ตารางเมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 682.50 ลูกบาศก์เมตร

        488,000        488,000        488,000        488,000         488,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

233 โครงการถนนดินจากบ้านป่าตะแบง
 - บ้านดอนทะบวง ต้าบลเทพาลัย 
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

 ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินถมกว้าง 5.00 เมตร
 ระยะทางยาว 500 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

234 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร (1. นานางดอกเกษ อารีย์
 2. สวนนางทองสุข เฟ่ืองฟู ซอย
สกุลไทย) (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

235 โครงการไฟฟ้าแสงสว่างซอยรุ่งเรือง 
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

236 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

237 โครงการถนนลาดยางจากบ้านป่า
ตะแบง-บ้านนาดี (ซอยโรงเรียน) 
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10  เมตร หรือพื นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000  ตารางเมตร

     6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

238 โครงการถนนลาดยางบ้านป่าตะแบง
 - หนองน ้าบ้านนาดี (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1000 
เมตร หนา 0.10  เมตร หรือพื นท่ีลาดยางไม่
น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร

     6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000      6,500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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239 โครงการถนนดินจากบ้านป่าตะแบง
ถึงโคกสาแล้ง (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร สูง 
1.00 เมตร

        398,000        398,000        398,000        398,000         398,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

240 โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าถนน
สายหลักในหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ปรับปรุงร่องระบายน ้าบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

241 โครงการถนน คลส.จากบ้านป่า
ตะแบง-บ้านส้าโรง (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

242 โครงการก่อสร้างถนนดินหินคลุก
จากนานางนาค ถุนนอก-นานาง
ประเสริฐ สรงค้าจันทร์ พร้อมวางท่อ
ระบายน ้า (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 400 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

        491,000        491,000        491,000        491,000         491,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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243 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน
หินคลุก จากบ้านป่าตะแบง ถึง 
หนองสองห้อง หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

 ช่วงท่ี 1 ถนนหินคลุกกว้าง 4 เมตร ระยะทาง
ยาว 380 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.10  เมตร หรือ
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,520  ตารางเมตร ถนนหิน
คลุกกว้าง 3 เมตร ยาว 420 เมตร หนาเฉล่ีย
0.10 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,260 
ตารางเมตร

        193,000        193,000        193,000        193,000         193,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

244 ปรับปรุงท่อระบายน ้า บ้านป่า
ตะแบง หมู่ท่ี 8 บริเวณหนองสองห้อง

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า กักเก็บน ้าไว้ใช้
อุปโภค - บริโภค

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาด 1.00x1.00x6.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

         47,200          47,200          47,200          47,200          47,200 ท่อระบายน ้า 
คสล.

ประชาชนมี
น ้าใช้เพ่ือการ
อุปโภค - 
บริโภค 
เพียงพอ

กองช่าง

245 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยล้อมกลาง  
(หมู่ท่ี 9 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 
เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

246 ก่อสร้างถนน คสล. จากนานางสี – 
บ้านนางฝ้าย (หมู่ท่ี 9 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 
เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร

         77,100          77,100          77,100          77,100          77,100 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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247 ก่อสร้างถนน คสล. รอบหมู่บ้าน  
(หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 140  เมตร

        280,000        280,000        280,000        280,000         280,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

248 เสริมไหล่ทางถนน จากถนนมิตรภาพ
 – วัด (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก เสริมไหล่ทางสองข้าง กว้าง 
0.5. เมตร ยาว 1,000 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

249 ก่อสร้างถนนดินจากบ้านส้าโรง หมู่ท่ี
 9 เช่ือมบ้านป่าตะแบง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรถมดิน กว้าง 6.00 ม. 
ยาว 860 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.

        499,000        499,000        499,000        499,000         499,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

250 ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านส้าโรง
 หมู่ท่ี 9  เช่ือมบ้านป่าตะแบง

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

        489,400        489,400        489,400        489,400         489,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

251 ถนนดินจากหมู่บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9 
เช่ือมบ้านนาดี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนดินกว้าง 6.00 ม. ยาว 860 ม. สูง
เฉล่ีย 1.00 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 5,160 
ตรม.

        499,000        499,000        499,000        499,000         499,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

252 ถนนหินคลุกจากหมู่บ้านส้าโรง หมู่ท่ี
  9 เช่ือมบ้านนาดี หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50  
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

        489,400        489,400        489,400        489,400         489,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

253 ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านส้าโรง 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตรยาว
 210 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

254 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9 จากวัดส้าโรง
เช่ือมถนนสายบ้านนาดี – โนนไพร
วัลย์บริเวณศาลปู่ตา บ้านนาดี หมู่ท่ี 
10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงถนนดินช่วงท่ีนานางส้าอางค์ - ศาลปู่
ตาบ้านนาดีกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
400 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตรหรือมีปริมาตร
ดินถมไม่น้อยกว่า 2,320 ลูกบาศก์เมตร
ลงหินคลุกให้ได้ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 550.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,200 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 429 ลบ.ม.

        488,000        488,000        488,000        488,000         488,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

255 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือ
การเกษตร (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

256 โครงการขยายไหล่ทาง จากถนน
มิตรภาพ - หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ังสองด้านผิว
จราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 4.00 
เมตร หนา 0.15  เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
400 ตารางเมตร

        407,000        407,000        407,000        407,000         407,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

257 โครงการวางท่อระบายน ้าภายใน
หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ขุดว่างท่อระบายน ้า คสล. ศก. 0.60 เมตร 
และบ่อพักส้าเร็จรูปพร้อมฝาปิดทุกระยะ 
10.00 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร

        150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

258 โครงการวางท่อระบายน ้าส้าโรงนาดี
 ท่อ 100 3 ท่อน 4 จุด (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

 วางท่อ 1.00 เมตร จ้านวน 3.00 ท่อน จ้านวน
 4 จุด

         39,000          39,000          39,000          39,000          39,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

259 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก
หมู่บ้าน - บ้านป่าตะแบง (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

260 โครงการถนน คสล. จากบ้านส้าโรง -
 หนองนาดี (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

261 โครงการถนนหินคลุกสายบ้าน
ส้าโรง-บ้านป่าตะแบง (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 0.50 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 600 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

        499,000        499,000        499,000        499,000         499,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

262 โครงการถนนคอนกรีตจากบ้านพ่อ
ใหญ่จิตร - นายด้า (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

        108,000        108,000        108,000        108,000         108,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

263 โครงการถนนคอนกรีตจากนานางสี -
 บ้านนายนิคม (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 50 เมตร หนา 0.15
 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร

        108,000        108,000        108,000        108,000         108,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

264 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน
ขนาดกลาง บ้านส้าโรง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
น ้าประปาท่ีสะอาด
ปลอดภัย เพียงพอ
ต่อการอุปโภค - 
บริโภค

ระบบประปาผิวดินขนาดกลาง      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ระบบประปาผิว
ดินขนาดกลาง 1
 แห่ง

ประชาชนมี
น ้าประปาท่ี
สะอาด
ปลอดภัย 
เพียงพอต่อ
การอุปโภค -
 บริโภค

กองช่าง

265 ก่อสร้างถนนลาดยางรอบหนองนาดี
 บ้านนาดี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300 
เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
7,800 ตารางเมตร

     8,820,000      8,820,000      8,820,000      8,820,000      8,820,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

266 ก่อสร้างถนนลาดยาง จากถนน
มิตรภาพ เช่ือม หนองตาโล บ้านนาดี
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนลาดยางกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,700 
เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
16,200 ตารางเมตร

    15,340,000    15,340,000    15,340,000    15,340,000     15,340,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

267 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลง
หินคลุก ถึง สวนป่าฯ (นาครูแจง/
นายยัง) หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 180 เมตร
 หนา 1 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม.
ถนนหินคลุกกว้างเฉล่ีย 4 เมตร ยาว 180 เมตร
 หนา 0.15 เมตรมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 900 ตรม.

        167,000        167,000        167,000        167,000         167,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

268 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านนาดี เช่ือมบ้านป่า
ตะแบง ซอยโรงเรียนบ้านป่าตะแบง
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 
0.15 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 11,500 ตรม.

     6,172,000      6,172,000      6,172,000      6,172,000      6,172,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

269 ก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าวัด – 
สวนป่าสิริกิต์ิ (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

270 ก่อสร้างถนน คสล.ศาลปู่ตา – บ้าน
นายแดง (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปริมาณโดยเฉล่ีย กว้าง 2.50 เมตร ยาว 90 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        119,300        119,300        119,300        119,300         119,300 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

271 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทุ่งสว่าง
(หมู่ท่ี 10 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 450 เมตร หนา 0.15 เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

272 ก่อสร้างถนน คสล. ถนนแสงเทียน 
(หมู่ท่ี 10 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00 
เมตร ยาว 200   เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

273 ถนนดินหินคลุก จากนาดี – ป่าช้า
(หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร  ยาว 1,000 
เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

274 ถนนดินหินคลุก จากศาลปู่ตา – 
โนนน้อย – หนองแวง (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

275 ถนนดินหินคลุก รอบป่าสิริกิตต์  
(หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,000 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

- 118 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

276 ถนนดินหินคลุก จากศาลปู่ตา – 
โคกป่าช้า (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 
เมตร

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

277 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายบาง – 
โรงสีชุมชน (หมู่ท่ี 10 )

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง  4.00 
เมตร ยาว 200   เมตร หนา 0.15 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

278 เสริมไหล่ทางถนน จากโนนไพรวัลย์
 – นาดี (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก เสริมไหล่ทางสองข้าง กว้าง 
0.5. เมตร ยาว 1,000 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

279 ก่อสร้างถนนดิน เช่ือมเขตบ้าน
หนองตาโล ต้าบลโนนแดง หมู่ท่ี 10
 บ้านนาดี

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร ดินถมกว้าง 6.00 ม. 
ยาว 860 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.

        499,900        499,900        499,900        499,900         499,900 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

280 ปรับปรุงยกระดับถนนดิน บ้านนาดี 
 หมู่ท่ี  10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ช่วงท่ี 1 ปรับปรุงยกระดับถนนดินกว้าง 5.00 
ม. ยาว 222 ม. สูงเฉล่ีย 1.20 ม. 
ช่วงท่ี 2 ปรับปรุงยกระดับถนนดินกว้าง 5.00 
ม. ยาว 350 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม.

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

281 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. บ้านนาดี
 หมู่ท่ี 10

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

จุดท่ี 1 จุดส่ีแยกนานายประสงค์ ปุ้มสระเกษ 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 2 ช่องการ
ระบาย ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 6.00 ม.
จุดท่ี 2 จุดทางเข้าโคกป่าช้าท่ีนานายประเสริฐ
 พรมมีนอก ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2
 ช่องการระบาย ขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.00
 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม. 
จุดท่ี 3 จุดร่องน ้าข้างท่ีนานานายที ศาลาจันทร์
 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาดกว้าง 0.80 ม. สูง 0.80 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 8.00 ม.

        240,000        240,000        240,000        240,000         240,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

282 ปรับปรุงถนนดินหินคลุก บ้านนาดี 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 210 เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

2569
(บาท)
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หน่วยงาน
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

283 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 เช่ือมทางแยก
บ้านโนนไพรวัลย์ (บ้านนายเล่ห์)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,760 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 
538.20 ลบ.ม.

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

284 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 จากสุดเขตถนน 
คสล.หน้าวัดนาดี เช่ือมเขตบ้านดอน
อุดม หมู่ท่ี 11 บริเวณท่ีนานายสี 
ราษฎร หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินโดยการปรับเกล่ียให้
ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร คิด
เป็นพื นท่ีปรับเกรดไม่น้อยกว่า 3,500 ตรม.
ลงหินคลุกให้ได้ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว
 700 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร หรือมีปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 682.50 ลบ.ม.

        488,000        488,000        488,000        488,000         488,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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(บาท)

2568
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

285 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก 
จากมุมหนองนาดี หมู่ท่ี 10 เช่ือม
สามแยกทางบ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 8
 - ส้าโรง หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตรสูงโดยเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว 690 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,760 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 538.20 ลบ.ม.

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

286 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรพร้อม
ขยายไหล่ทาง และปรับปรุงภูมิทัศน์
 บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 - บ้านโนนไพร
วัลย์

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. จุดท่ี 1 ผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 62.50 ตารางเมตร

        460,000        460,000        460,000        460,000         460,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

287 โครงการวางท่อคอนกรีต 100 
เซนติเมตร 10 ท่อน ถนนสายนาดี -
 หนองตาโล จุดนานายจ้าลอง โลม
กลาง (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

 วางท่อ 1.00 เมตร จ้านวน 10 ท่อน          32,557          32,557          32,557          32,557          32,557 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

288 โครงการถนนคอนกรีต ซอยทุ่งสว่าง
 ช่วงท่ี 2 (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร

        404,000        404,000        404,000        404,000         404,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

289 โครงการถนนดิน จากหนองนาดี - 
สวนป่าศิริกิตต์ิ (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว
 750 เมตร สูง 1.00 เมตร

        426,000        426,000        426,000        426,000         426,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

290 โครงการถนนหินคลุกจาก สามแยก
ศาลปู่ตา ถึง บ้านนางอุทิศ (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 120 
เมตร สูง 0.30 เมตร 
ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร

         86,000          86,000          86,000          86,000          86,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

291 โครงการถนนดินหินคลุก สายจาก
บ้านนาดี - บ้านป่าตะแบง (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตรยาว
 720 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหร่ือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

292 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายรอบ
สวนป่าสิริกิต์ิ (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะทางยาว 2,100 เมตร หนา 
0.15 เมตร

     4,462,878      4,462,878      4,462,878      4,462,878      4,462,878 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

293 โครงการร่องระบายน ้าจากบ้าน 
นางบุญล้อม - โนนน้อย (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้นกว้าง 2.00 
เมตร ลึก 2.00 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมี
พื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

         57,000          57,000          57,000          57,000          57,000 ร่องระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

294 โครงการขยายเขตไฟฟ้าถึงนานาย
อาจ 
(หมู่ท่ี 10)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

295 โครงการถนนหินคลุก สายนาดี-
หนองตาโล (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินบางช่วง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200
 เมตร สูง 1.00 เมตร ลงหินคลุก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 720 เมตร หนา 0.15 เมตร

        496,000        496,000        496,000        496,000         496,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

296 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สหกรณ์ - บ้านป่าตะแบง (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 5.00 เมตร ระยะทางยาว 190 เมตร หนา 
0.15  เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 950 ตรม.

        497,000        497,000        497,000        497,000         497,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

297 โครงการสร้างลานกีฬาข้างบ้านนาย
เสริม วิระษร (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาขนมี
สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง จ้านวน 4 
จุด

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ลานกีฬาพร้อม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากลานกีฬา

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

298 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน 
บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 เช่ือมบ้านโนน
ไพรวัลย์ ต้าบลโนนตาเถร อ้าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

 เสริมคันดินกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 560
 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00  เมตร หรือพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,240  ตารางเมตร วางท่อระบายน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ศก. 1.00 เมตร 
จ้านวน 1 จุด

        158,800        158,800        158,800        158,800         158,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

299 ปรับปรุงท่อระบายน ้า บ้านนาดี หมู
ท่ี 10

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 2 ช่องการ
ระบาย ขนาด 1.00x1.00x5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

         40,900          40,900          40,900          40,900          40,900 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

300 โครงการขยายเขตประปา จากบ้าน
นาดี หมู่ท่ี 10 ถึง ถนนมิตรภาพ

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตประปา ยาว 1,600 เมตร         217,800        217,800        217,800        217,800         217,800 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

301 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านท่ีปรึกษาวิชัย ดอน
อุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร 
หนา 0.50 เมตร มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตรม. 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 4.00 เมตร ระยะยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 500 ตรม.

        226,000        226,000        226,000        226,000         226,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

302 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน ้าระบบปิด
ทั งสองฝ่ัง หมู่ 11 บ้านดอนอุดม ถึง 
ส่ีแยกบ้านนายวิชัย พรมเสน ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป - มา
สะดวก ปลอดภัย 
และเพ่ือให้บ้านพักท่ี
อยู่อาศัยของ
ประชาชนไม่ถูกน ้า
ท่วมขัง

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,050 ตรม. 
ร่องระบายน ้าระบบปิดขนาด 1.00x1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 210 ม. ทั ง 2 ฝ่ัง

     1,405,400      1,405,400      1,405,400      1,405,400      1,405,400 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมทั งสามารถ
ระบายน ้าได้
มากกว่าร้อยละ 
80

การคมนาคม
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงขึ น 
บ้านเรือน
ของ
ประชาชน
ร้อยละ 100 
ไม่ถูกน ้าท่วม
ขัง

กองช่าง

303 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน ้าระบบปิด
ทั งสองฝ่ัง บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 
จากหน้าโรงเรียนดอนยาว ถึงส่ีแยก
บ้านนางฝ้าย บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7
 ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง
 จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนสัญจรไป - มา
สะดวก ปลอดภัย 
และเพ่ือให้บ้านพักท่ี
อยู่อาศัยของ
ประชาชนไม่ถูกน ้า
ท่วมขัง

ถนน คสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.15
 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 2,950 ตรม. 
ร่องระบายน ้าระบบปิดขนาด 1.00x1.00 ม. 
หนา 0.15 ม. ยาว 590.00 ม. ทั ง 2 ฝ่ัง

     3,685,000      3,685,000      3,685,000      3,685,000      3,685,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป-มา 
สะดวก ปลอดภัย 
พร้อมทั งสามารถ
ระบายน ้าได้
มากกว่าร้อยละ 
80

การคมนาคม
มีความ
สะดวกมาก
ย่ิงขึ น 
บ้านเรือน
ของ
ประชาชน
ร้อยละ 100 
ไม่ถูกน ้าท่วม
ขัง

กองช่าง
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(บาท)
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

304 ถนน คสล. ซอยจิตติพร (หมู่ท่ี 11) เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 57 เมตร         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

305 ก่อสร้างถนน คสล. สายดอนโป่ง 
(หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

306 ก่อสร้างถนนดินหินคลุก จากโนนพ่อ
ใหญ่ทัด – หนองกวางจ่อย 
(หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

พร้อยยกระดับถนนให้สูงขึ น ลงดิน/หินคลุก
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

307 ก่อสร้างถนนดินหินคลุก จากโคก
หนองขาม - หัวหนองบัว 
(หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)
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(บาท)

2569
(บาท)
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

308 ถนนดินหินคลุก จากศาลปู่ตา – 
หนองสระ  
(หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

309 ถนนดินหินคลุก จากหนองกวางจ่อย
 – หนองบัว (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุกกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

310 ถนนดินหินคลุกจากบ้านดอนอุดม 
ไป โคกหนองขาม
(หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ลงดิน/หินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

311 ก่อสร้างถนนดิน หมู่ท่ี 11 จากแยก
นานายประกอบ เช่ือมทุกหนองบัว

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินถมกว้าง 4.00 ม.ยาว
 1,080 ม. สูงเฉล่ีย 1.20 ม.

        496,900        496,900        496,900        496,900         496,900 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

312 ก่อสร้างถนนดิน จากกระท่อมนา
นายจันทร์ ไทยธานี ถึงโคกหนอง
ขาม บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนดินผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว
 645 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร

        496,000        496,000        496,000        496,000         496,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

313 ก่อสร้างถนนดินเข้าสู่พื นท่ีการเกษตร
 (หัวนานายอดิพงษ์) หมู่ท่ี 11 บ้าน
ดอนอุดม

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจรดินถม กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 750.00 ม.
สูงเฉล่ีย 1.00 ม.

        349,000        349,000        349,000        349,000         349,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

314 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหน้าวัดโปร่งทอง บ้านดอน
อุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 115.00 ม. สูงเฉล่ีย 0.15 ม. หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 460 ตร.ม

        256,100        256,100        256,100        256,100         256,100 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

315 ก่อสร้างถนนดินทุ่งหนองบัวเช่ือม
คลองระหอก บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ยกระดับถนนดินกว้าง 4.00 ม. ยาว 800 ม. สูง
เฉล่ีย 1.00 ม. พร้อมก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมแบบ 
1 ช่องการระบาย ขนาดกว้าง 0.80 ม. ลึก 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.

        498,000        498,000        498,000        498,000         498,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

316 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม  คสล. พร้อม
รางระบายน ้า บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 2 ช่องการ
ระบาย  ขนาดกว้าง 0.60 ม. สูง 0.60 ม. หนา
 0.15 ม. ยาว 6.00 ม.

        110,000        110,000        110,000        110,000         110,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

317 ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 3 
ช่อง บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 จ้านวน
 4 จุด

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

จุดท่ี 1 จุดตัดข้ามถนนบริเวณข้างหนองสระ 
ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 3 ช่องการ
ระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 
1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 7.00 ม.
จุดท่ี 2 จุดตัดทางข้ามถนนหน้ากระท่อมนาย
จันทร์ ไทยธานี ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ
 3 ช่องการระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 
1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 8.00 ม.
จุดท่ี 3 จุดทางขึ นตาปู่ หมู่ท่ี 3 ก่อสร้างท่อ
ส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 3 ช่องการระบาย แต่ละ
ช่องมีขนาดกว้าง 1.00 ม. สูง 1.00 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 8.00 ม.
จุดท่ี 4 จุดทางเข้าหนองสระ ปลายนานายเสาร์
 ไทยธานี ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 3 
ช่องการระบาย แต่ละช่องมีขนาดกว้าง 1.00 
ม. สูง 1.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 8.00 ม.

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

318 ก่อสร่างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 3 
ช่อง บ้านดอนอุดม (ช่วงท่ีสาธารณะ) 
(หมู่ท่ี 11 )

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล.แบบ 3 ช่องการ
ระบาย ขนาด 1.00x1.00x8.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร

        101,000        101,000        101,000        101,000         101,000 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

319 ปรับปรุงคลองส่งน ้า บ้านดอนอุดม 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือเป็นทางส่งน ้า
เพ่ือกักเก็บน ้า

ปากคลองกว้าง 2.00 เมตรก้นกว้าง 1.00 เมตร
 ลึก 1.50 เมตรยาว 550 เมตร

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ทางส่องน ้า ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน ้า

กองช่าง

320 ต่อเติมท่อระบายน ้า บ้านดอนอุดม 
 หมู่ท่ี 11

เพ่ือป้องกันการอุด
ตันทางระบายน ้า 
และน ้าสามารถ
ระบายได้สะดวก

ขุดวางท่อระบายน ้า คสล. ศก. 0.6 เมตร และ
บ่อพักส้าเร็จรูปและฝาปิดทุกระยะ 10 เมตร 
ยาวประมาณ 50 เมตร

        152,000        152,000        152,000        152,000         152,000 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

321 ซ่อมแซมถนนดินพร้อมลงหินคลุก
บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 จากสาม
แยกท่ีนานายประกอบ - บ้านนาย
บัวศรี

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร สูงโดยเฉล่ีย 1.00 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,450 ลบ.ม.
ลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 640
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 2,240 ตารางเมตร หรือมีปริมาตร
หินคลุกไม่น้อยกว่า 436.80 ลบ.ม.

        427,000        427,000        427,000        427,000         427,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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322 ปรับปรุงต่อเติมถนน คสล. สายวัด
โป่งทอง บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.15  เมตรหรือ
มีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 230 ตารางเมตร

        127,100        127,100        127,100        127,100         127,100 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

323 โครงการถนนดินจากหนองกวางจ่อย
ไปหนองบัว (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,800 เมตร สูงฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร หรือมรปริมาตร
ไม่น้อยกว่า 13,050 ลบ.ม

     1,019,000      1,019,000      1,019,000      1,019,000      1,019,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

324 โครงการ คสล. จากหน้าวัดโป่งทอง -
 ศาลามติชน (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริเหล็กผิวจราจร
กว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตาราง
เมตร

        407,000        407,000        407,000        407,000         407,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

325 โครงการถนนดินหินคลุก ถนนสาย
นานายทัด - หนองกวางจ่อย พร้อม
วางท่อ (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินเป็นบางช่วงกว้าง 5.00 เมตร ยาว 
315 เมตร สูงฉล่ีย 0.50 เมตร 
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 315 เมตร หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

        203,000        203,000        203,000        203,000         203,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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326 โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ถนน
สายวัดโป่งทอง - หนองเด่ิน  (หมู่ท่ี 
11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทั ง 2 ด้าน ผ้วจ
ราจรกว้าง 1.00 เมตร ระยะทางยาว 400 
เมตร หนา 0.15 เมตร

        407,000        407,000        407,000        407,000         407,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

327 โครงการวางท่อระบายน ้าจาก
หมู่บ้านไปหนองเด่ิน (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน ้าขนาด 1.00 เมตร จ้านวน 50
 ท่อน

         87,383          87,383          87,383          87,383          87,383 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

328 โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมท่อระบาย
น ้าภายในหมู่บ้าน (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

วางท่อระบายน ้าขนาด 1.00 เมตร จ้านวน 50
 ท่อน

         87,383          87,383          87,383          87,383          87,383 ท่อระบายน ้า การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

329 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนา
นายทัด - หนองกวางจ่อย (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็กผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 190 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 950 ตารางเมตร

        497,800        497,800        497,800        497,800         497,800 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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330 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก
สาลปู่ตาไปทางโค้งนานายประกอบ -
 มุมนานายอดิพงษ์ (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร

        489,000        489,000        489,000        489,000         489,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

331 โครงการก่อสร้างถนนดินสายร่วมใจ
พัฒนา (หนองบัว) (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

เสริมคันดินกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
300 เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรไม่
น้อยกว่า 2,175 ลบ.ม

        146,500        146,500        146,500        146,500         146,500 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

332 โครงการสร้างลานกีฬา (หมู่ท่ี 11) เพ่ือให้ประชาขนมี
สถานท่ีออกก้าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมไฟส่องสว่าง จ้านวน 4 
จุด

        300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ลานกีฬาพร้อม
ไฟส่องสว่าง

ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์
จากลานกีฬา

กองช่าง

333 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กหน้าบ้านนายวิชัย บ้านดอน
อุดม หมูท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 เมตร ยาว  90.00 เมตร
 สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
360.00 ตารางเมตร
ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว  
90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร

        222,000        222,000        222,000        222,000         222,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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334 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอยบ้านนายสมรัก บ้านดอนอุดม 
หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการคมนาคม
 ไป - มา สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง
 3 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร

        159,000        159,000        159,000        159,000         159,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

335 โครงการปรับปรุงห้องน ้า เพ่ือบ้ารุงซ่อมแซม
สถานท่ีช้ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ

ห้องน ้าในส้านักงาน         210,600        210,600        210,600        210,600         210,600 ร้อยละของ
อาคารท่ีใช้งานได้
ตามปกติ

อาคารท่ีใช้
งานได้
ตามปกติ

กองช่าง

336 ซ่อมแซมถนน ท่ีช้ารุดในพื นท่ีต้าบล
ดอนยาวใหญ่

เพ่ือบ้ารุงซ่อมแซม
ถนนท่ีช้ารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งาน
ตามปกติ

ถนนในเขตรับผิดชอบ         300,000        300,000        300,000        300,000         300,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

337 ก่อสร้างทางระบายน ้า จากถนนช่ืน
ชีวา - จุดเช่ือมทางหลวงชนบท (หมู่
ท่ี 2)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว 
30 เมตร

         60,000          60,000          60,000          60,000          60,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

338 ก่อสร้างทางระบายน ้า จากศาลาsml
 - ซอยพรภิรมย์ (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว  
150  เมตร

        600,000        600,000        600,000        600,000         600,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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339 ก่อสร้างทางระบายน ้า ด้านหลัง รพ.
สต.ดอนยาวใหญ่ ( หมู่ท่ี 3)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว  
100  เมตร

        100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

340 ก่อสร้างทางระบายน ้า สาย
กลางบ้าน หมู่ 4 เช่ือม ม.6 (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว 
200 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

341 ก่อสร้างทางระบายน ้า จากบ้านนาย
ชิณวุฒิ – ร่องระบายน ้าเดิม (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว 
150 เมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

342 ก่อสร้างทางระบายน ้า จากหมู่ท่ี 7 –
 หมู่ท่ี 11 (หมู่ท่ี 7 )

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร         150,000        150,000        150,000        150,000         150,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

343 ก่อสร้างทางระบายน ้า สาย
กลางบ้าน 
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือเป็นทางระบาย
น ้า ไม่ให้น ้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างทางระบายน ้ากว้าง 0.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร

        400,000        400,000        400,000        400,000         400,000 สามารถระบาย
น ้าได้กว่าร้อยละ 
80

สามารถแก้ไข
 น ้าท่ีท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

344 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
และไฟฟ้าแรงต้่าในเขตอบต. ** 
(เสนอโดยชุมชนท่ี 1 - 11)

เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะและไฟฟ้า
แรงต้่าให้ประชาชน
ได้ใช้ไฟฟ้าทุก
ครัวเรือน

ตามความเหมาะสมตลอดปี         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ประชาชนมีน ้า
ไฟฟ้าใช้ร้อยละ 
100

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

345 รื อถอนประปา หมู่ท่ี 9 บ้านส้าโรง ปรับปรุงระบบประปา รื อถอนประปาหมู่ท่ี 9         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ระบบประปา ปรับปรุง
ระบบประปา
ให้สามารถใช้
งานได้

กองช่าง

346 โครงการก่อสร้างโรงเรือนการเกษตร เพ่ือเป็นแหล่งสาธิต
การปลูกพืช

ก่อสร้างอาคารสาธิตการปลูกพืชในโรงเรียน
ขนาดกว้าง 40.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร 
จ้านวน 1 หลัง

        260,000        260,000        260,000        260,000         260,000 โรงเรือนจ้านวน 
1 หลัง

เป็นแหล่ง
เรียนรู้การ
ปลูกพืช

กองช่าง

347 โครงการก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. 
แบบ 4 ช่องการระบาย (หมู่ท่ี 6)

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 4 ช่องการ
ระบาย ขนาด 0.80×1.00×5.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร 
พร้อมถนนหลังท่อ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
16.00 เมตร หนา 0.10 เมตร

        102,400        102,400        102,400        102,400         102,400 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง
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2566
(บาท)
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(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
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หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

348 โครงการก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. 
แบบ 1 ช่องการระบาย บ้านนาดี 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือแก้ไขและ
บรรเทาปัญหาน ้า
ท่วมขังในพื นท่ี

ก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียม คสล. แบบ 1 ช่องการ
ระบาย ขนาด 0.80×1.00×12.00 เมตร หนา 
0.10 เมตร

         29,200          29,200          29,200          29,200          29,200 ท่อระบายน ้า 
คสล.

การระบายน ้า
ไหลสะดวก
ลดปัญหา
การท่วมขัง

กองช่าง

349 โครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การ
บริหารส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือปรับปรุง
หอประชุมให้ดู
สวยงาม ม่ันคง 
สามารถใช้งานได้
อย่างปลอดภัย

ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 17.00 เมตร ยาว 
24.00 เมตร คิดเป็นพื นท่ีไม่น้อยกว่า 408 เมตร

     1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000 ร้อยละ 100 ของ
หอประชุมดอน
ยาวใหญ่ปรับปรุง
สวยงาม ม่ันคง 
สามารถใช้งานได้
ปลอดภัย

หอประชุม
ดอนยาว
ใหญ่ปรับปรุง
สวยงาม 
ม่ันคง 
สามารถใช้
งานได้
ปลอดภัย

กองช่าง

350 โครงการซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ

ซ่อมแซมอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ให้
สามารถใช้งานได้
ตามปกติ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส้านักงานกว้าง 8.00 
เมตร ยาว 14.00 เมตร คิดเป็นพื นท่ี 112 
ตารางเมตร

        200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 ร้อยละ 100 ของ
อาคารสามารถท่ี
ใช้งานได้ตามปกติ

อาคาร
สามารถใช้
งานได้อย่าง
ม่ันคง 
ปลอดภัย

กองช่าง

351 โครงการถนน คสล.ภายในท่ีท้าการ 
อบต.ดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก 
สบาย

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2566
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

352 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในพื นท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชน
ท่ีมาใช้บริการในเขต
พื นท่ี อบต.ดอนยาว
ใหญ่ มีลาน
อเนกประสงค์ในการ
ใช้ประโยชน์ในการ
จัดกิจกรรมหรือร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ

มีพื นท่ีลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460 ตรม. 
หนาเฉล่ีย 0.10 เมตร

        250,000        250,000        250,000        250,000         250,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีลาน
อเนกประสงค์ใช้
ในการจัด
กิจกรรมหรือเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ

มีลาน
อเนกประสงค์
 ใช้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ

กองช่าง

353 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในพื นท่ี องค์การบริหารส่วน
ต้าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชน
ท่ีมาใช้บริการใน
พื นท่ี อบต. มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 
เมตร

     1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000      1,200,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

354 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
พื นท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลดอน
ยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชน
ท่ีมาใช้บริการใน
พื นท่ี อบต. มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 
เมตร

        840,000        840,000        840,000        840,000         840,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง
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2569
(บาท)
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งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

355 โครงการปรับปรุงระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพ (หมู่ท่ี 1 – 11)

เพ่ือมีประปาให้มี
ประสิทธิภาพและ
เพ่ือให้น ้าไหลได้
สะดวก

ในเขตต้าบลพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์         200,000        200,000        200,000        200,000         200,000 มีท่อเมนประปา
ท่ีมีคุณภาพใช้งาน
ได้ร้อยละ 90

มีท่อประปา
และระบบ
ประปาท่ีมี
มาตรฐาน

กองช่าง

356 โครงการขยายเขตประปา (หมู่ท่ี 1 –
 11)

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่          50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

357 โครงการขยายเขตประปา (น ้าดิบ-
คลอรีน) ซอยร่วมมิตร (หมู่ท่ี 8) 

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

358  โครงการขยายเขตประปา ไปศาลปู่
ตา (หมู่ท่ี 3)

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

359 โครงการขยายเขตน ้าประปาไปบ้าน
นายเสถียร (หมู่ท่ี 8)

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

360 โครงการขยายเขตประปาจากนาดี-
โนนไพรวัลย์ และจากโรงสีถึงบ้าน
นายมนตรี (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภค

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่         100,000        100,000        100,000        100,000         100,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

361 ก่อสร้างระบบประปา พร้อมวาง
ระบบประปา หมู่ท่ี 9 บ้านส้าโรง

เพ่ือมีประปาใช้
อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ภายในเขตต้าบลดอนยาวใหญ่         500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ทุกครัวเรือนมี
ประปาใช้ ร้อยละ
 90

มีประปาใช้
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

กองช่าง

362 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่าแฮ่ บ้านหินเงิ ม 
หมู่ท่ี 5 
- ก่อสร้างหาดทรายบ้านหินเงิ ม หมู่
ท่ี5

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชน

ก่อสร้างชายหาดกว้าง 19.00 เมตร ยาว 
230.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 4,370.00 ตารางเมตร  หรือมี
ปริมาตรทรายไม่น้อยกว่า 874.00  ลูกบาศก์
เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 หาดทราย 1 แห่ง ประชนชนใน
เขตพื นท่ีมี
รายได้เพ่ิมขึ น

กองช่าง

363 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่าแฮ่  บ้านหินเงิ ม 
หมู่ท่ี 5 , บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา 
-ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์รูป
พญาคันคาก

เพ่ือบูรณาการแหล่ง
ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่าแฮ่ 
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวในเขต
พื นท่ีต้าบล

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 
5.00 เมตร พื นท่ีไม่น้อยกว่า 25.00 ตารางเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์รูป
พญาคันคาก

ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 
โดยมีอาคาร
เอนกประสงค์
ไว้เป็น
สถานท่ี
ท่องเท่ียว

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

364 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียว
ทางวัฒนธรรมท่าแฮ่  บ้านหินเงิ ม 
หมู่ท่ี 5 , บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 
ต้าบลดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา  
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีต ใน
การคมนาคม ไป - 
มา สะดวก

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 
1,100 ตารางเมตร

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ

การสัญจรไป
 - มา สะดวก

กองช่าง

365 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ บ้านนาดี  หมู่ท่ี 10 ต.
ดอนยาวใหญ่  อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา        
- ก่อสร้างชายหาดน ้าจืด

เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว สร้าง
รายได้ให้กับ
ประชาชนในเขตพื นท่ี

ก่อสร้างชายหาดน ้าจืด กว้าง 19.00 เมตรยาว 
230.00 เมตร หนา 0.20 เมตร  หรือมีพื นท่ี
ชายหาดไม่น้อยกว่า 4,370.00 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาณทรายไม่น้อยกว่า 874.00 
ลูกบาศก์เมตร

        500,000        500,000        500,000        500,000         500,000 ก่อสร้างหาด
ทราย 1 แห่ง 
หรือมีพื นท่ี
ชายหาดไม่น้อย
กว่า 4,370.00 
ตารางเมตร หรือ
มีปริมาณทราย
ไม่น้อยกว่า 
874.00 ลูกบาศก์
เมตร

ประชนชนใน
เขตพื นท่ีมี
รายได้เพ่ิมขึ น

กองช่าง

รวม 365 โครงการ  -  - 
211,956,194 211,956,194 211,956,194 211,956,194 211,956,194 

 -  -  - 
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แบบ ผ.02

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว (การส่งเสริม/สนับสนุนการประกอบอาชีพ)

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจการท่องเท่ียวในต าบล

ในเขตต าบลดอนยาวใหญ่ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ได้พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจด้าน
ท่องเท่ียวในชุมชน

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

เพ่ือให้ประชาชนสามารถด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ

1 คร้ัง/ปี ประชาชนเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนด าเนินชีวิต
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงฯ

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มกลุ่ม
อาชีพ ให้มีสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มทอผ้า 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กลุ่มอาชีพกลุ่มทอผ้า กลุ่มทอผ้ามีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนใน
การประดิษฐ์ของช าร่วย

เพ่ือฝึกอบรมชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน ในการประดิษฐ์
ของช าร่วยเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและ
เพ่ิมรายได้

1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

             2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนใน
การผลิตสินค้าท่ีท าจากพืช
สมุนไพร

เพ่ือฝึกอบรมชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน ในการผลิต
สินค้าท่ีท าจากพืชสมุนไพรเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้

1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมอาชีพและ
พัฒนาฝีมือให้กับประชาชนใน
การแปรรูปอาหาร

เพ่ือฝึกอบรมชีพและพัฒนาฝีมือ
ให้กับประชาชน ในการแปรรูป
อาหาร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
รายได้

1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบล

20,000 20,000 20000 20000 20,000 ร้อยละของประชาชนมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

7 โครงการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์
ปีกให้กับประชาชน

- เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริมการเล้ียง
ไก่พันธ์ุไข่ให้กับประชาชนเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้

1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการเล้ียงสัตว์
เศรษฐกิจให้กับประชาชน

เพ่ือฝึกอบรมส่งเสริมการเล้ียง
สัตว์เศรษฐกิจ เช่น ไก่ด า หมู
หลุมให้กับประชาชนเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้

1 คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบล

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

9 กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชน
ผู้ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชาชนผู้
ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้เป็นตัวอย่างและเป็น
วิทยากรประจ าศูนย์เรียนรู้ 
ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกร

คนสู้ดินเค็ม นายบัวศรี  
ซาเมืองกุล บ้านหนองเด่ิน
 หมู่ท่ี ๗ ต าบลดอนยาว
ใหญ่

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ระดับความ ส าเร็จของ
เกษตรกรท่ีสมัครใจร่วม
โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศูนย์เรียนรู้โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง มี
เกษตรกรมาศึกษาดู
งานเพ่ือเป็นแบบอย่าง

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ด้านการปศุสัตว์

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
ให้มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพปศุสัตว์ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพด้านปศุสัตว์ กลุ่มอาชีพด้านปศุ
สัตว์มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

11 โครงการจัดตกแต่งผ้าประดับ
และดอกไม้จันทน์

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนด้านอาชีพ
ให้กับประชาชน

น าไปใช้ได้จริงในพิธีการ
ต่าง ๆ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์
ได้

ส านักปลัด

12 โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้
 ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
(หมู่ท่ี 4, 5, 9, 11)

ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจน
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ประชาชนและผู้ท่ีมีความ
สนใจในการสร้างอาชีพ
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ลด
รายจ่าย เกิดความ
พอเพียง

เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ส านักปลัด

13 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม
เล้ียงกระบือ (หมู่ท่ี1)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มเล้ียงกระบือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพกลุ่มเล้ียง
กระบือ

กลุ่มเล้ียงกระบือมี
รายได้มากข้ึน

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
วัว (หมู่ท่ี 1, 2, 6, 9, 10, 11)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มเล้ียงวัวเน้ือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มอาชีพกลุ่มเล้ียงวัว
เน้ือ

กลุ่มเล้ียงวัวเน้ือมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

15 โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
เพาะเห็ด (หมู่ท่ี 4, 5)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มเพาะเห็ด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพกลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเพาะเห็ดมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

16 โครงการส่งเสริมสนับสนุน
อาชีพปลูกผักสวนครัว (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มปลูกผักสวนครัว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกผัก
สวนครัว

กลุ่มปลูกผักสวนครัวมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

17 โครงการส่งเสริมอาชีพด้าน
การเกษตร (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่ม กลุ่ม
อาชีพ ให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการต่าง ๆ

กลุ่มอาชีพการเกษตร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มอาชีพด้าน
การเกษตร

กลุ่มอาชีพด้าน
การเกษตรมีรายได้
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

18 โครงการส่งเสริมอาชีพการปลูก
ผักปลอดสารพิษ (หมู่ท่ี 2, 7)

เพ่ือให้ประชาชนได้บริโภค พืช 
ผักท่ีปลอดสารพิษ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ประชาชนมีความรู้ด้าน
การปลูกพืชผักปลอด
สารพิษ

ประชาชนได้เรียนรู้
การปลูกผักปลอด
สารพิษ

ส านักปลัด

19 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา 
(หมู่ท่ี 2, 3)

ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจน
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 กลุ่มอาชีพเล้ียงปลา กลุ่มอาชีพเล้ียงปลามี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

20 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เกลือสินเธาว์ (หมู่ท่ี 10)

ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจน
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 กลุ่มอาชีพเกลือสินเธาว์ กลุ่มอาชีพเกลือ
สินเธาว์มีรายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

21 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพท า
บายศรี (หมู่ท่ี 11)

ส่งเสริมอาชีพให้กับคนยากจน
ในพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

         20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 กลุ่มอาชีพท าบายศรี กลุ่มอาชีพท าบายศรีมี
รายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

รวม 21 โครงการ - - 735,000 735,000 735,000 735,000 735,000 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ขุดลอกคลองรอบโนนกุลา
(หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 40 เมตร     
 ยาว 180 เมตร  ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

2 ขุดลอกคลองโนนกุลา จากทาง
หลวงชนบท – ถ.มิตรภาพ (หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 6 เมตร  
ยาว 1,650 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

3 ขุดลอกคลองโนนกุลา     บ้าน
หนองระหาร  หมู่ท่ี  1

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากกว้าง 17.00 ม.ยาว 570.00
 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ลาดเอียง 
1:1

       495,800       495,800       495,800      495,800      495,800 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลองรอบโนนกุลา
ให้ลึก ประมาณ 2 เมตร (หมู่ท่ี1)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอก กว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง 11.00 เมตร ลึก 4.00 เมตร
 ยาว 410 เมตร

       498,000       498,000       498,000      498,000      498,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ

           2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

5 โครงการขุดสระติดคลองโนนกุลา 
(หมู่ท่ี1)

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน ส้าหรับ
คมนาคมได้สะดวก สบาย

ปากกว้าง 30 เมตร  ลึก 3.00 
เมตร ยาว 50 เมตร หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร

        51,600        51,600        51,600        51,600       51,600 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

6 ขุดลอกคลองหนองจิก (หมู่ท่ี 2) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 30 เมตร ยาว
 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกคลองน้อย (หมู่ท่ี 2) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 10 เมตร ก้น
กว้าง 8.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
 ยาว 480 เมตร

       189,000       189,000       189,000      189,000      189,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

8 ขุดลอกคลองน ้าจากหนองตะกรุด-
หนองหารใหญ่ (หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 3.50 เมตร  
ยาว 580 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

9 ขุดลอกคลองแค 1 (หมู่ท่ี 2) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 16 เมตร  
ยาว 970 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

10 ขุดลอกคลองโนนป่าช้า (หมู่ท่ี 3) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 40 เมตร  
ยาว 180 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร  

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

11 ขุดขยายคลองจากบ้านดอนยาว 
หมู่ท่ี 3 เช่ือม บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 
11 (หมู่ท่ี 3 )

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง 11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 450 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่ต้่า
กว่า 7650 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,248.75 ลบ.ม.

       454,000       454,000       454,000      454,000      454,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

12 โครงการขุดลอกคลองแหล่งน ้า
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3 จากนานาย
แหล่–กระท่อมนายนะราษฎร หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 520.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 8,840.00 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,248.75ลูกบาศก์เมตร

       499,000       499,000       499,000      499,000      499,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

13 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าบ้าน
ดอนยาว หมู่ท่ี 3 จากสามแยกหลัง
 อบต.ดอนยาวใหญ่ถึงสามแยก
นานายอดิพงษ์

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าง2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,248.75.00 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมก่อสร้างท่อส่ีเหล่ียมแบบ 1
 ช่องการระบาย จ้านวน 2 จุด

       190,000       190,000       190,000      190,000      190,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

14  โครงการขุดลอกสระหนองแวง 
(หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลองคลอง กว้าง 100 เมตร 
ก้นกว้าง 90 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 200 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

15 โครงการขุดลอกคลอง จากโนน
กุลา ถึง หนองสระ 
(หมู่ท่ี 3)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 4.00 เมตร 
ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 
เมตร ยาว 790 เมตร

        54,100        54,100        54,100        54,100       54,100 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

16 ขุดลอกคลองหนองหาร 
(หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร  
ยาว 800 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

17 โครงการขุดลอกทุ่งแค (ข้างนา
นายปัญญา พะธะนะ)   (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 11.00 เมตร ก้น
กว้าว 9.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 1,250 เมตร

       813,000       813,000       813,000      813,000      813,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

18 โครงการขุดลอกดินข้างๆ หนองระ
หาร (หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึก 
3.00 เมตร ยาว 637 เมตร

       106,000       106,000       106,000      106,000      106,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

19 ขุดลอกหนองนาแซง (หมู่ท่ี 5) เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 15 เมตร  
ยาว 100 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

20 ขุดลอกสระโนนวัด 
(หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง  32  เมตร 
ยาว  50 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

21 ขุดลอกคลองน ้าหนองหัวเลิง (หมู่ท่ี
 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง  80   เมตร  
ยาว 400 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

22 ขุดลอกคลองน ้าจากคลองต่องแต่ง-
โนนข้าวแป้ง (หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 6 เมตร  ยาว
 1,600 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

23 ขุดลอกล้าห้วยหินเงิ ม
(หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 50 เมตร  
ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

24 ปรับปรุง/ซ่อมแซมฝายน ้าล้น
(คลองอีสานเขียวไปบ้านหัวตลาด)
 บ้านหินเงิ ม  หมู่ท่ี ๕

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดรื อพร้อมขนทิ งวัสดุดิน  
คอนกรีต  ด้วยเคร่ืองจักรหนัก  
คิดเป็นปริมาตรวัสดุ  3.00  ลบม.
 เทพื น คสล. กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 45.00 ม. หนา 0.15  ม. 

       175,000       175,000       175,000      175,000      175,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

25 โครงการขุดลอกล้าห้วยหินเงิ ม 
(หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 8.00 เมตร ก้น
กว้าว 4.00 เมตร ลึก3.00 เมตร 
ยาว 710 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,680 ตารางเมตร

       279,000       279,000       279,000      279,000      279,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

26 โครงการขุดลองคลองต่องแต่ง 
(หมู่ท่ี 5)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 3.00 เมตร 
ก้นกว้าง 2.00 เมตร ลึก 2.00 
เมตร ยาว 710 เมตร

        79,000        79,000        79,000        79,000       79,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

27 ขุดคลองห้วยหินเงิ ม บ้านหินเงิ ม 
หมูท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 20 เมตร ก้นกว้าง
 14 เมตร ลึก 3 เมตร ยาว 20 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 400
 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 1,020 ลูกบาศก์
เมตร

        36,600        36,600        36,600        36,600       36,600 ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

28 ขุดลอกสระโนนส้าโรง 
(หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง   80 เมตร  
ยาว 80 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

29 ขุดลอกล้าห้วยวังไทร
(หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 25 เมตร  
ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

30 ขุดลอกคลองหนองแสง 
(หมู่ท่ี 6) 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 50 เมตร  
ยาว 500 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

31 ขุดแก้มลิงห้วยวังไทร
(หมู่ท่ี 6)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลองกว้าง 80 เมตร  ยาว
 80 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

32 ขุดลอกคลองห้วยยาง 
(หมู่ท่ี 6) 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลองกว้าง 10 เมตร  ยาว
    200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 เมตร

       100,000       100,000       100,000      100,000      100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

33 ขุดลอกล้าห้วยหินเงิ มช่วงห้วยท่า
แร่ หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
อุปโภค - บริโภค

ปากคลองกว้าง 31 เมตร ก้น
กว้าง 24 เมตร ลึก 4 เมตร ยาว 
180 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า
 5,580 เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ขุดลอกล้าห้วย
จ้านวน 1 แห่ง 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 5,580 เมตร

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการอุปโภค 
บริโภคเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

กองช่าง

34 ขุดลอกห้วยท่าแร่  
(หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลองกว้าง  30 เมตร  
ยาว    400 เมตร ลึกเฉล่ีย 3 
เมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

35 ขุดคลองจาก หางตะหลุก ถึงนา
นายประกอบ (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลองกว้าง 30 เมตร  ยาว
 500 เมตร

       200,000       200,000       200,000      200,000      200,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

36 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าบ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 1 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

เพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่เดิม ให้
สามารถกักเก็บน ้าหรือระบายน ้า
ได้มากขึ น

ปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ก้น
กว้าว 2.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
 ยาว 150.00เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 900.00 ตารางเมตร"
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,050.00 ลูกบาศก์เมตร

        33,000        33,000        33,000        33,000       33,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
1 แหล่ง หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 900.00
 ตารางเมตร

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

37 โครงการขุดลอกคลองส่งน ้าบ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 2 ต้าบล
ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จ.
นครราชสีมา

เพ่ือพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีอยู่เดิม ให้
สามารถกักเก็บน ้าหรือสามารถ
ระบายน ้าได้มากขึ น

ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าว 1..00 เมตร ลึก 1.00 เมตร
 ยาว 350.00เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,050.00 ตารางเมตร"
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
700.00 ลูกบาศก์เมตร

        21,000        21,000        21,000        21,000       21,000 ขุดลอกคลองส่งน ้า 
1 แห่ง หรือมีพื นท่ี
ขุดลอกไม่น้อยกว่า
1,050.00 ตาราง
เมตร

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างคลองส่งน ้า
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้าน
หนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต้าบลดอนยาว
ใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เพ่ือก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ผนังข้าง
สูง 0.80 เมตร ยาว 190.00 เมตร
 หรือมีพื นท่ี ไม่น้อยกว่า 190 
ตารางเมตร

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ก่อสร้างคลองส่งน ้า
 จ้านวน 1 แห่ง 
หรือมีพื นท่ี ไม่น้อย
กว่า 190 ตาราง
เมตร

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยมีคลอง
ส่งน ้าได้ดี สามารถ
ลดปริมาณน ้าท่วมใน
เขตพื นท่ีได้

กองช่าง

39 ขุดลอกปรับปรุงคลองน ้า หนอง
สระ-หนองเด่ิน (หมู่ท่ี 7)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลองกว้าง 3 เมตร ยาว 
800 เมตร พร้อมฝังท่อ 6 จุด

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

40 ขุดลอกคลองรอบโนนน้อย ฝ่ังนา
นายวี นางหนูแดง นายทองสุข 
บ้านหนองเด่ิน หมูท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ก้นกว้าง 
1 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 690 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
2,070 ตารางเมตร หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,380
 ลูกบาศก์เมตร

        39,800        39,800        39,800        39,800       39,800 ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตร

กองช่าง

41 โครงการขุดขยายหนองสองห้อง 
(หมู่ท่ี 8)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ขุดลอก กว้าง 30.00 เมตร ยาว
เฉล่ีย 300 เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 
เมตร

    1,610,000    1,610,000    1,610,000    1,610,000   1,610,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

42 โครงการขุดลอกคลองระบายน ้า
การเกษตร จากนานายสุพรรณ ถึง
 นานายประเสริฐ จิตรพิมาย (หมู่ท่ี
 8)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 5.00 เมตร ก้น
กว้าว 3.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร

       175,800       175,800       175,800      175,800      175,800 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

43 โครงขุดลอกสระน ้าบ้านส้าโรง 
(หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ปากคลองกว้าง 130 เมตร ก้น
กว้าง 120 เมตร ลึก3.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 20,800ตารางเมตร

    1,299,000    1,299,000    1,299,000    1,299,000   1,299,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

44 โครงการขุดลอกปรับปรุงหนองนาดี
 (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ขุดลอกคลอง กว้าง 250 เมตร 
ก้นกว้าง 240 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 450 เมตร

    8,437,000    8,437,000    8,437,000    8,437,000   8,437,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

45 ขุดลอกคลองส่งน ้าพร้อมปรับปรุง
ถนนดินจากโนนน้อยเช่ือมโคก
หนองขาม บ้านนาดี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ช่วงท่ี 1 ปากคลองกว้าง 3.00 
เมตร ก้นกว้าง 1.00 เมตร ลึก 
2.00 เมตร ยาว 100 เมตร ช่วงท่ี
 2 ปากคลองกว้าง 16.00เมตร 
ก้นกว้าง 7.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตรยาว 400.00 เมตร ช่วงท่ี  
3ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าง 1.00 เมตร ลึก 2.00 เมตร
 ยาว 350 เมตร ช่วงท่ี 4 ปาก
คลองกว้าง 12.00 เมตร  ก้น
กว้าง 6.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 220 เมตร

       485,000       485,000       485,000      485,000      485,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

46 โครงการขุดขยายแหล่งน ้ารอบ
สวนป่า บ้านนาดี หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ขยายแหล่งเก็บน ้า ขนาดกว้าง 
16.00 ม. ยาว 565.00 ม. ลึก
เฉล่ีย 3.00 ม. ลาดเอียง 1:1 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
20,509.50 ลบ.ม.

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

47 โครงการขุดคลองส่งน ้าเข้าหนอง
นาดี (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าว 2.00 เมตร ลึก2.00 เมตร 
ยาว 400 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

        46,000        46,000        46,000        46,000       46,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

48 ขุดลอกคลองส่งน ้าจากนานาย
ประกอบ ถึงบริเวณมุมหนองสระ
บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

จุดท่ี 1 ปากคลองกว้าง 3.00 ม. 
ก้นกว้าง 1.00 ม. ลึก 2.00 ม. 
ยาว 650 ม. หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 2,600 ลูกบาศก์เมตร

       332,900       332,900       332,900      332,900      332,900 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

49 ขุดขยายแหล่งเก็บน ้าเพ่ือ
การเกษตร (หนองสระ) บ้านดอน
อุดม หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ขนาดกว้าง 17.00 ม. ยาว 
565.00 ม. ลึกเฉล่ีย 3.00 ม. ลาด
เอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 20,509.00 ลบ.ม.

       256,000       256,000       256,000      256,000      256,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

50 โครงการขุดลอกคลองเพ่ือเป็น
แหล่งเก็บกักน ้ารอบส่วนป่าฯ บ้าน
ดอนอุดม หมู่ 11 (ฝ่ังบ้านนาดี หมู่
ท่ี 10)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ปากคลองกว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 520.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 8,840.00 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,248.75ลูกบาศก์เมตร

       499,000       499,000       499,000      499,000      499,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

51 โครงการขุดลอกคลองเพ่ือเป็น
แหล่งเก็บกักน ้ารอบส่วนป่าฯ บ้าน
ดอนอุดม หมู่ 11 (ช่วงหนองบัว)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ปากคลองกว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง 11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 450 เมตร หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 7,650 ตารางเมตร

       432,700       432,700       432,700      432,700      432,700 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

52 โครงการขุดลอกคลองพร้อม
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหิน
คลุก บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 
เช่ือมบ้านนาดี หมู่ท่ี 10 (สายทาง
ไปหนองตาโล)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

เสริมคันดินกว้าง 6.00 เมตร 
ระยะทางยาว 600 เมตร 
สูงโดยเฉล่ีย0.50 เมตร
ปากคลองกว้าง 3.00 เมตร ก้น
กว้าง1.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร 
ยาว 600.00 เมตรลงหินคลุก
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
600 เมตร หนา 0.15 เมตร

       467,000       467,000       467,000      467,000      467,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

53 โครงการขุดลอกคลองเพ่ือเป็น
แหล่งเก็บกักน ้ารอบส่วนป่าฯ จาก
จุดท่ีนานายหอม
-นานายแดงบ้านดอนอุดม หมู่ท่ี11 
(ฝ่ังตะวันออก)

เพ่ือให้เป็นแหล่งน ้าดิบส้าหรับ
ผลิตระบบประปาใช้ในชุมชน และ
เป็นแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตร

ปากคลองกว้าง 17.00 เมตร ก้น
กว้าง 11.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
 ยาว 520.00 เมตรหรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 8,840.00 ตารางเมตร
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
1,248.75 ลูกบาศก์เมตร

       300,000       300,000       300,000      300,000      300,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

54 โครงการขุดลอกคลอง จากนานาย
ประกอบ-นานายประสิทธ์ิ (หมู่ท่ี 
11)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 6.00 เมตร 
ก้นกว้าง 3.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 1.3 กิโลเมตร

       382,000       382,000       382,000      382,000      382,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

55 ขุดลอกคลองสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง คลองสาธารณะท่ี
ตื นเขินในเขตต้าบล

       500,000       500,000       500,000      500,000      500,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี วัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

56 โครงการขุดลอกคลองจากนานาย
เสาร์-โคกหนองขาม (หมู่ท่ี 11)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ส้าหรับการเกษตรเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

ขุดลอกคลอง กว้าง 6.00 เมตร 
ก้นกว้าง 3.00 เมตร ลึก 3.00 
เมตร ยาว 720 เมตร

       212,000       212,000       212,000      212,000      212,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

57 ขุดลอกแหล่งส้าหรับอุปโภคบริโภค เพ่ือให้มีแหล่งน ้าเพียงพอในการ
ใช้ประโยชน์

แหล่งน ้าดิบท่ีผลิตน ้าประปาทุก
แห่ง

       100,000       100,000       100,000      100,000      100,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน ท่ีได้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน ้า

กองช่าง

รวม 57 โครงการ - - 18,328,200 18,328,200 18,328,200 18,328,200 18,328,200 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ปลูกต้นไม้ในท่ีสาธารณะและคูคลอง 
เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

เพ่ือรักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ในชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมดีข้ัน

ในชุมชนมี
สภาพแวดล้อมดีข้ัน

ส านักปลัด

2 รณรงค์ เลิกเผาตอซังข้าว เพ่ือรักษาสภาพดินไม่ให้เส่ือม
โทรม

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 สภาพดินมีความ
อุดมสมบูรณ์

ดินไม่เส่ือมโทรม ส านักปลัด

3 รณรงค์เลิกใช้สารเคมี เพ่ือลดสารพิษและลดรายจ่าย ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 ลดสารพิษและลด
รายจ่าย

ลดสารพิษและลด
รายจ่าย

ส านักปลัด

4 ก าจัดวัชพืช/ท าความสะอาดตามล าห้วย
  หนอง คลอง และภายในหมู่บ้าน 

เพ่ือเปิดทางน้ าให้ไหลผ่านได้
สะดวก

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เปิดทางน้ าให้ไหล
ผ่านได้สะดวก

ส านักปลัด

5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้วยท่าแร่ เพ่ือเพ่ิมความร่มร่ืนให้      
ห้วยท่าแร่

ห้วยท่าแร่       200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ห้วยท่าแร่มีความร่ม
ร่ืน

ส านักปลัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี  3  ด้านการพัฒนาเกษตรกร

      2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) 

          2.3 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือรักษาประโยชน์สาธารณะ
 สร้างความสามัคคี และสร้าง
กลุ่มอาสาสมัครและพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อมในชุมชน

จ านวน 11 หมู่บ้าน         10,000          10,000          10,000          10,000          10,000 เกิดกลุ่มอาสาสมัคร
 พิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

ทรัพยากร ธรรมชาติ
และ ส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนมีมากข้ึน

ส านักปลัด

7 รักษ์น้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ืออนุรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
รักษาส่ิงแวดล้อมในชุมชน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 ในชุมชนมีสภาพ 
แวดล้อมดีข้ัน

ในชุมชนมี
สภาพแวดล้อมดีข้ึน

ส านักปลัด

8 โครงการเฉลิมพระเกียรติ การ
ด าเนินการหรือสนับสนุนโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ
ดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

เพ่ือด าเนินการหรือสนับสนุน
โครงการพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ และ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพ
ยวรางกูร

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน
มีความอุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี

เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000        100,000        100,000        100,000 ความอุดมสมบูรณ์ 
ของพันธุกรรมพืช

ธรรมชาติในท้องถ่ิน
มีความอุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

10 โครงการสวนสมุนไพรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนยาวใหญ่
รวบรวมสมุนไพรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี จัดท า
แปลงปลูกพืชสมุนไพร เพ่ือเป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้
ประโยชน์ได้

ส านักปลัด

11 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเน่ือง
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 
สถานท่ีโนนกุลา (หมู่ท่ี1)

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ท้ัง
เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ลด
ภาวะโลกร้อน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 ความอุดมสมบูรณ์ 
ของทรัพยากร 
ธรรมชาติ

ธรรมชาติในท้องถ่ิน
มีความอุดมสมบูรณ์

ส านักปลัด

12 โครงการบูรณาการแหล่งท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรมท่าแฮ่  บ้านหินเง้ิม หมู่ท่ี 5 ,
 บ้านหนองเด่ิน หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนยาว
ใหญ่ อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
-ปรับปรุงภูมิทัศน์

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม เป็นสถานท่ีพักผ่อน 
และแหล่งท่องเท่ียว

ปลูกต้นไม้พ้ืนบ้าน       500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงาม

ประชาชนมีสถานท่ี
พักผ่อนสวยงาม

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน
 (หมู่ท่ี 4, 7, 8)

เพ่ือปรัยปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ ประชาชนให้
ความส าคัญของการปลูกต้นไม้

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 บ้านเมืองสะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ 
ประชาชนให้
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

14 ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนท่ีการเกษตร บ้าน
ป่าตะแบง หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีถนน
ส าหรับคมนาคมได้
สะดวกสบาย

ปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนท่ี
การเกษตรบ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 84.00 เมตร ยาว 250 
เมตร

      150,000        150,000        150,000        150,000        150,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ี
การเกษตร

กองช่าง

15 โครงการปรับปรุงท่ีสาธารณะประโยชน์
หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือปรัยปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 บ้านเมืองสะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ 
ประชาชนให้
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ส านักปลัด

16 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า
หมู่บ้าน (หมู่ท่ี 9)

เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 บ้านเมืองสะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ 
ประชาชนให้
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ส านักปลัด

17 ปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าโนนน้อยเพ่ือ
ส่งเสริมอาชีพด้านการปศุสัตว์
บ้านนาดี หมู่ท่ี 10

เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการ   
ปศุสัตว์ให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี

ปรับแต่งแปลงหญ้า จ านวน 
8 ไร่ ขยายประปา ยาว 
1,000 เมตร พร้อมติดเคร่ือง
สูบน้ า

      120,000        120,000        120,000        120,000        120,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

เพ่ือส่งเสริมอาชีพ
ด้านการ ปศุสัตว์
ให้กับประชาชนใน
พ้ืนท่ี

กองช่าง

18 โครงการปรับภูมิทัศน์ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ บริเวณหนองนาดี (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ท้ัง
เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ลด
ภาวะโลกร้อน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ป่าเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี
 อนุรักษ์ป่าไม้ ลด
ภาวะโลกร้อน

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

19 โครงการปรุบปรุงภูมิทัศน์ศาลตาปู่ (หมู่
ท่ี 10)

เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        20,000          20,000          20,000          20,000          20,000 บ้านเมืองสะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ 
ประชาชนให้
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ส านักปลัด

20 โครงการต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์แบบบูรณาการ (วิถีชาวบ้าน, 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กับการอนุรักษ์ 
ต าบลดอนยาวใหญ่)  หมู่ท่ี 10

เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
สร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ี

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

  20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000    20,000,000 ได้อนุรักษ์วิถี
ชาวบ้านและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

ประชาชนเห็นคุณค่า
และร่วมใจกัน
อนุรักษ์วิถีชาวบ้าน
และประเพณีท้องถ่ิน

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนดินหิน
คลุกจากศาลตาปู่-โนนน้อย   (หมู่ท่ี 10)

เพ่ือปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 
เพ่ือให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงาม

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

      100,000        100,000        100,000        100,000        100,000 บ้านเมืองสะอาด ทัศนียภาพท่ีสวยงาม
 และร่มร่ืนเป็นท่ี
พักผ่อนย่อนใจ 
ประชาชนให้
ความส าคัญของการ
ปลูกต้นไม้

ส านักปลัด

22 โครงการจัดซ้ือหลักเขตคอนกรีตเสริม
เหล็ก

เพ่ือต้ังแนวเขต อบต. ขนาด กว้าง 0.15 ม. หนา 
0.15 ม. ยาว 1.50 ม. พร้อม
ตัวอักษรแบบเป็นร่องค าว่า 
“หลักเขตท่ีสาธารณะ”  ทุก
ต้นทาสีแดงด้านบน 0.60 ม.
 ตามแบบ อบต.ดอนยาว
ใหญ่ก าหนด  จ านวน 500 ต้น

      200,000        200,000        200,000        200,000        200,000 หลักเขตคอนกรีต ประชาชนรู้แนวเขต กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

23 โครงการอนุรักษ์พันธ์ุปลาบ้านนาดี  
(หมู่ท่ี 10)

เพ่ือแสดงความจงรักภักดี ท้ัง
เป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ ลด
ภาวะโลกร้อน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ประชนชนในเขต
พ้ืนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

24 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือแก้ไข้ปัญหาน้ าท่วมขัง/
น้ าแล้ง

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาว
ใหญ่

        50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์

ลดปัญหาน้ าท่วมขัง/
น้ าแล้ง

กองช่าง

รวม 24 โครงการ - - 21,870,000 21,870,000 21,920,000 21,920,000 21,920,000 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมความพร้อมด้านสุขภาพ
และประสิทธิภาพการเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ 
ศพด. สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่

    1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000    1,600,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับอาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง

กองการศึกษา

2 อาหารเสริม (นม) เพ่ือส่งเสริมความพร้อมด้านสุขภาพ
และประสิทธิภาพการเรียน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และ 
ศพด. สังกัด อบต.ดอนยาวใหญ่

    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 เด็กนักเรียนร้อยละ 
100 ได้รับอาหาร
เสริม (นม)

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง

กองการศึกษา

3 วันเด็กแห่งชาติ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้
นอกห้องเรียน

เด็กนักเรียนเขตต าบลดอนยาว
ใหญ่

      100,000       100,000       100,000       100,000      100,000 เด็กนักเรียนเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการ
การเรียนดีข้ึน

กองการศึกษา

4 จัดการเรียนการสอน เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษา (รายหัว) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์         93,500        93,500        93,500        93,500        93,500 วัสดุการศึกษา เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ มีวัสดุการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

          3.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)

เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษา (รายหัว) 
ส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์         40,000        40,000        40,000        40,000        40,000 วัสดุการศึกษา เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 
ศูนย์ มีวัสดุการเรียนการ
สอน

กองการศึกษา

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์       400,000       400,000       400,000       400,000      400,000 เด็กศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เด็กนักเรียนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ท่ัวถึงและต่อเน่ือง

กองการศึกษา

รวม 6 โครงการ - -    3,233,500   3,233,500   3,233,500   3,233,500   3,233,500 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอย
กระทง

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน
ลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

20,000       20,000       20,000      20,000        20,000       ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีบุญบ้ังไฟ เพ่ือส่งเสริม/อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี บุญบ้ังไฟให้คงอยู่
ตลอดไป

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

250,000     250,000     250,000     250,000      250,000      ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

3 โครงการประเพณีฉลองชัยชนะท้าวสุร
นารีและของดีอ าเภอโนนแดง (บวงสรวง
ย่าโม)

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติวีระสตรี
ไทย และส่งเสริมการขายสินค้าใน
ต าบล

1  คร้ัง/ปี บูรณาการจัดท่ี
อ าเภอโนนแดง

30,000       30,000       30,000      30,000        30,000       ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

ประชาชนได้ร าลึกถึงบุญคุณ
บรรพบุรุษ

กองการศึกษา

4 โครงการสืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม วันเข้าพรรษาให้คงอยู่
ตลอดไป

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

10,000       10,000       10,000      10,000        10,000       ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

5 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา)

เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

5,000         5,000         5,000        5,000         5,000         ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

           3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

6 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ และวัน
ผู้สูงอายุ

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ 
และวันผู้สูงอายุ เสริมสร้างความ
สามัคคีในชุมชน

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

       30,000        30,000       30,000         30,000        30,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณีได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)

เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

5,000         5,000         5,000        5,000         5,000         ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

8 โครงการรณรงค์ส่งเสริมวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาวันออกพรรษา (ตัก
บาตรเทโวโรหณะ)

เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1 คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

5,000         5,000         5,000        5,000         5,000         ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

9 ทุนการศึกษาเพ่ือเด็กเรียนดีแต่ยากจน เพ่ือส่งเสริมสนับนุนทุนการศึกษา
ให้แก่เด็ก ๆ

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

       20,000        20,000       20,000         20,000        20,000 ร้อยละของนักเรียนท่ี
ได้รับทุนฯ

เด็กเรียนดีมีทุนการศึกษา กองการศึกษา

10 ร่วมรักษาศีล 5 เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

         5,000          5,000         5,000          5,000          5,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

11 แห่เทียนพรรษา (เข้าพรรษาประจ าปี) เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

       20,000        20,000       20,000         20,000        20,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

12 รณรงค์ด้านจิตส านึก ด้านจริยธรรม 
และคุณธรรม

เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

         5,000          5,000         5,000          5,000          5,000 ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมงานฯ

วันส าคัญทางศาสนาได้รับการ
อนุรักษ์และส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

กองการศึกษา

13 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา
และเช่ือมความสามัคคีระหว่าง
ชุมชน

1  คร้ัง/ปี ประชาชนใน 
เขตต าบล

       80,000        80,000       80,000         80,000        80,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ประชาชนมีความสามัคคีและมี
น้ าใจเป็นนักกีฬา

กองการศึกษา

14 การส่งเสริมนักกีฬาแข่งขันระดับอ าเภอ/
จังหวัด/ประเทศ

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา
สู่ความเป็นเลิศทางกีฬา

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในต าบล

       50,000        50,000       50,000         50,000        50,000 ร้อยละของผู้ได้รับการ
ส่งเสริม

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
เป็นตัวแทนสร้างช่ือเสียงให้ต าบล

กองการศึกษา
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

15 โครงการจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้เด็ก เยาวชน ประชาชนมี
วัสดุ/อุปกรณ์กีฬาออกก าลังกาย

1  คร้ัง/ปี ประชาชนในเขต
ต าบล

       50,000        50,000       50,000         50,000        50,000 ร้อยละของผู้ท่ีใช้อุปกรณ์
ออกก าลังกาย

ประชาชนมีอุปกรณ์ท่ีใช้ออก
ก าลังกายตามความสนใจ

กองการศึกษา

16 โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาพ้ืนฐาน เพ่ือให้เด็กและเยาชนและผู้สนใจ
ตัดสินกีฬาได้อย่างถูกต้อง

1 คร้ัง/ปี ( 5 วัน)
จ านวน 30 คน

       30,000        30,000       30,000         30,000        30,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วมฯ
ตัดสินกีฬาได้ถูกต้อง

มีผู้ตัดสินกีฬาประเภทต่างๆ
เพ่ิมข้ึน

กองการศึกษา

17 โครงการชมรมคนรักกีฬาต าบลดอนยาว
ใหญ่

เพ่ือส่งเสริม ให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ออกก าลังกาย ตาม
ความสนใจ

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในต าบล

       20,000        20,000       20,000         20,000        20,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ออกก าลังกาย

ประชาชน ได้ออกก าลังกายและ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กองการศึกษา

18 โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
พัฒนาการในด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ผู้ปกครอง นักเรียน ศพด. 
โรงเรียน ในเขตพ้ืนท่ี ครู 
อาจารย์ คณะผู้บริหาร 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง

       10,000        10,000       10,000         10,000        10,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึก ตระหนักถึง
บทบาท หน้าท่ีของตนเอง

ผู้ร่วมโครงการมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและสติปัญญาแก่เด็ก

กองการศึกษา

19 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร เพ่ือให้เด็กและเยาวชนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดีตามหลัก
ไตรสิกขา คือเป็นผู้มีศีล สมาธิ 
ปัญญา เป็น แบบอย่างท่ีดีในสังคม

เด็กนักเรียนโรงเรียน 4 แห่ง        10,000        10,000       10,000         10,000        10,000 ปลูกฝังค่านิยม มี
จิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม 
มีความซ่ือสัตย์สุจริตมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง
 ครอบครัว และสังคม

พัฒนาคุณภาพชีวิตตาม
หลักธรรมค าสอนทางศาสนาให้
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ
เหมาะสม

กองการศึกษา

20 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)

เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย์ สุจริต 

เด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาว
ใหญ่

       10,000        10,000       10,000         10,000        10,000 เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม ไม่
ยอมรับพฤติกรรมทุจริต
คอร์รัปชันและการโกงทุก
รูปแบบ

เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ 
และพร้อมท่ีจะเสียสละเพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม

กองการศึกษา
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21 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก
และเยาวชน (กิจกรรม “ส่งเสริมการ
เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”)

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ 
รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
และรู้จักอยู่ ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข

เด็กและเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาว
ใหญ่

       10,000        10,000       10,000         10,000        10,000 เด็กและเยาวชนมี
ภูมิคุ้มกันทางสังคม 
สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
สมดุลท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึน ได้

เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรต่างๆ เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่
และแบ่งปัน รู้จักอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
อย่างมีความสุข

กองการศึกษา

22 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็ก
และเยาวชน

เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน

เด็กเยาวชนต าบลดอนยาว
ใหญ่

       20,000        20,000       20,000         20,000        20,000 เด็ก เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรม

เด็ก เยาวชนท่ีเข้ารับการอบรมมี
คุณธรรมจริยธรรม

กองการศึกษา

23 โครงการ อบต.ดอนยาวใหญ่ แบ่งเบา
ภาระเจ้าภาพ

เพ่ือช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของ
เจ้าภาพในงานพิธีต่างๆ

ประชาชนในเขต อบต.ดอน
ยาวใหญ่

     100,000      100,000      100,000       100,000       100,000 ประชาชนท่ีได้รับการ
ช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีได้รับประโยชน์จาก
การช่วยเหลือ

กองการศึกษา

24 โครงการอบรมมัคนายกน้อย เพ่ือส่งเสริมทักษะการเป็นผู้น าท่ีดี
แก้เด็กและเยวชน

เด็กและเยาวชนต าบลดอน
ยาวใหญ่

       20,000        20,000       20,000         20,000        20,000 เด็ก เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรม

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถในการเป็น
ผู้น า

กองการศึกษา

25 โครงการอบรมให้ความรู้
ภาษาต่างประเทศ

เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านภาษา

เด็กและเยาวชนต าบลดอน
ยาวใหญ่

       30,000        30,000       30,000         30,000        30,000 เด็ก เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรม

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าอบรมมี
ความรู้ ความสามารถในด้าน
ภาษาและใช้ในชีวิตประจ าวัน

กองการศึกษา

26 โครงการส่งเสริมสนับสนุนดนตรีและ
ศิลปวัฒธรรมพ้ืนบ้าน

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
หรือเยาวชนในเขตต าบลดอนยาว
ใหญ่ ได้ฝึกประสบการณ์ในการ
เล่นดนตรีพ้ืนบ้าน รวมไปถึง
พัฒนาทักษะ ด้านการเล่นดนตรี 
หรือจัดซ้ืออุปกรณ์ดนตรีพ้ืนบ้าน

เด็กและเยาวชนในเขต
ต าบลดอนยาวใหญ่

     100,000      100,000      100,000       100,000       100,000 เด็ก เยาวชนท่ีเข้ารับการ
อบรม

เด็กและเยาวชนท่ีเข้าอบรมได้รับ
การพัฒนาทักษะการเล่นดนตรี
พ้ืนบ้าน

กองการศึกษา
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งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

27 โครงการจัดงาน แสง สี เสียง สืบสาน
ต านานประเพณีบุญบ้ังไฟท้องถ่ิน ต าบล
ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถ่ิน
 ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถ่ิน

1 คร้ัง/ปี ในเขตต าบลดอน
ยาวใหญ่

     500,000      500,000      500,000       500,000       500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ได้เห็นคุณค่า
ของวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน

ประชาชนเข้าร่วมงานประเพณี
วัฒนธรรม

กองการศึกษา

รวม 27 โครงการ - - 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 1,445,000 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ป้องกันไข้เลือดออก เพ่ือเป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       50,000        50,000        50,000        50,000       50,000 ประชาชนไม่เป็นโรค
ไข้เลือดออก ร้อยละ 80

ประชาชนไม่เป็นไข้เลือดออก ส านักปลัด

2 ป้องกันพิษสุนัขบ้า เพ่ือเป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       30,000        30,000        30,000        30,000       30,000 แมวและสุนัขไม่เป็นโรค
พิษสุนัขบ้าร้อยละ 80

เป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

3 เยาวชนห่างไกลเอดส์ เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อ
และให้ความรู้ในการป้องกัน
เอดส์แก่เยาวชน

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       30,000        30,000        30,000        30,000       30,000 เยาวชนรู้ถึงโทษ
โรคติดต่อ ร้อยละ 80

เป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

4 ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ อบรมให้
ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองได้ดีข้ึน

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       50,000        50,000        50,000        50,000       50,000 ผู้สูงอายุท่ีมีความรู้ใน
การดูและสุขภาพ
ตนเองเพ่ิมข้ึนร้อยละ 70

ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแล
สุขภาพตนเองมากข้ึน

ส านักปลัด

5 รณรงค์เฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ 
ในพ้ืนท่ี

เพ่ือเป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ และไม่ติดต่อ

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       10,000        10,000        10,000        10,000       10,000 ระงับโรคได้ ร้อยละ 80 เป็นการป้องกันและระงับโรค ส านักปลัด

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          4.1 แผนงานสาธารณสุข  

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 ป้องกันโรคไข้หวัดนก/รณรงค์
และเฝ้าระวังโรคท่ีเกิดกับสัตว์

เพ่ือเป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       30,000        30,000        30,000        30,000       30,000 ระงับโรคติดต่อได้ ร้อย
ละ 80

เป็นการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ

ส านักปลัด

7 ฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ เพ่ือให้ประชาชนได้รู้วิธีในการ
นวดคลายเส้นลดความปวดเม่ือย

ในเขตพ้ืนท่ีอบต.ดอนยาวใหญ่       30,000        30,000        30,000        30,000       30,000 ประชาชนได้รู้วิธีในการ
นวดคลายเส้นลดความ
ปวดเม่ือย ร้อยละ 70

ประชาชนได้รู้วิธีในการนวด
คลายเส้นลดความปวดเม่ือย

ส านักปลัด

8 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
รักษาอย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

9 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพชีวิตท่ีดี 
ปราศจากโรคขาดสารไอโอดีน

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน
ในครับเรือน

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และเด็กปราศจากโรคไอโอดีน

ส านักปลัด

10 การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับภาวะ
โภชนาการและสุขภาพเด็ก

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
เก่ียวกับภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก

ส านักปลัด

11 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การรักษา
อย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

12 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้เด็กมีสุขภาพชีวิตท่ีดี 
ปราศจากโรคขาดสารไอโอดีน

ส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีน
ในครับเรือน

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และเด็กปราศจากโรคไอโอดีน

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

13 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือตรวจคัดกรองและประเมิน
ความเส่ียงด้านสุขภาพ

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความตระหนักใน
การจัดการและดูแลสุขภาพ

ส านักปลัด

14 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การรักษา
อย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

15 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ ม.3

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

16 การปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ม.3

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

17 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การรักษา
อย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

18 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ ม.4

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติดและแนวทางป้องกันแก้ไข

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับยา
เสพติด และแนวทางป้องกันฯ

ส านักปลัด

19 การปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ม.4

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏร

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

20 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การรักษา
อย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

21 ควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ม.5 เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน   
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

22 การปรับปรุงภาวะโภชนาการ
และสุขภาพเด็ก ม.5

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน   
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

23 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การรักษา
อย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

24 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดฯ ม.6

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

25 การปรับปรุงโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ม.6

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

26 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
รักษาอย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

27 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ม.7

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

28 การส่งเสริมภาวะโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
ม.7

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

29 โครงการรณรงค์และแก้ไข
ปัญหายาเสพิดฯ ม.8

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติดและแนวทางป้องกันแก้ไข

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับยา
เสพติด และแนวทางป้องกันฯ

ส านักปลัด

30 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ม.8

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,700          7,700         7,700         7,700         7,700 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

31 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
รักษาอย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

32 ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก ม.9

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

33 การพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชน ม.9

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

34 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
รักษาอย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้นและ ช่วย 
เหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

- 177 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

35 ปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก หมู่ท่ี 10

เพ่ือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
อนามัยของราษฏร

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

สามารถแก้ปัญหาด้าน
สุขภาพอนามัยของราษฏรได้

ส านักปลัด

36 รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดฯ หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติดและแนวทางป้องกันแก้ไข

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

        7,800          7,800         7,800         7,800         7,800 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับยา
เสพติด และแนวทางป้องกันฯ

ส านักปลัด

37 โครงการอบรมหมอชาวบ้าน
ตามพระราชประสงค์ หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและการ
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้าน

คัดเลือกคนในหมู่บ้านมา
ฝึกอบรมเก่ียวกับ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
รักษาอย่างง่ายฯ

        4,400          4,400         4,400         4,400         4,400 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นและ 
ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมหมู่บ้านได้

ส านักปลัด

38 รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ม.11

เพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับยาเสพ
ติดและแนวทางป้องกันแก้ไข

ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบลดอน
ยาวใหญ่

      12,000        12,000        12,000        12,000       12,000 ร้อยละครัวเรือนท่ีใช้
ประโยชน์

ประชาชนมีความรู้เก่ียวกับยา
เสพติด และแนวทางป้องกันฯ

ส านักปลัด

39 โครงการเงินสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน (สปสช.)

เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน

สมทบกองทุน  สปสช. 
ของอบต.ดอนยาวใหญ่

      70,000        70,000        70,000        70,000       70,000 จ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถ่ิน

จ่ายเป็นเงินสมทบ
หลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถ่ิน

ส านักปลัด

รวม 39 โครงการ - - 511,900 511,900 511,900 511,900 511,900 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ก่อสร้างศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ชุมชน/ก่อสร้างศูนย์สาธารณมูลฐาน
ชุมชน

เพ่ือให้มีอาคารส าหรับเป็นท่ีท า
การของศูนย์สาธารณมูลฐาน
ชุมชน

จ านวน 1  หลัง      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 60

อาคารส าหรับเป็นท่ี
ท าการ ของศูนย์สา
ธารณมูลฐานชุมชน

กองช่าง

รวม 1  โครงการ - -     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000     3,000,000 - - -

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข

          4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 รณรงค์/ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือรณรงค์/อบรมป้องกันเก่ียวกับ
ปัญหายาเสพติดให้เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลยาเสพติด

1 คร้ัง/ปีในเขตพ้ืนท่ีอบต.
ดอนยาวใหญ่

      50,000        50,000       50,000        50,000       50,000 เยาวชน ประชาชน
ติดยาเสพติดลดลง

ประชาชนมีความเข้าใจ
และตระหนักถึงโทษของยา
เสพติด

ส านักปลัด

2 รณรงค์ให้ความรู้เร่ืองกฎหมาย
เบ้ืองต้นกับพ่ีน้องประชาชนใน
ชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้และมีความ
เข้าใจเร่ืองระเบียบกฎหมายมากย่ิงข้ึน

1 คร้ัง/ปีในเขตพ้ืนท่ีอบต.
ดอนยาวใหญ่

      30,000        30,000       30,000        30,000       30,000 ประชาชนมีความรู้
และเข้าใจใน
ระเบียบ กฎหมาย

ประชาชนมีความรู้และมี
ความเข้าใจเร่ืองระเบียบ
กฎหมาย มากข้ึน

ส านักปลัด

3 ส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน/
ก่อสร้างลานกีฬาประจ าหมู่บ้าน

เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาในหมู่บ้าน ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ดอนยาว
ใหญ่

     200,000      200,000      200,000      200,000     200,000 ประชาชนมีความ
สนใจการเล่นกีฬา
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ  70

ประชาชนมีสถานท่ีส าหรับ
การเล่นกีฬาประจ าหมู่บ้าน

กองช่าง

4 รณรงค์และป้องกันลดปัญหา
ความรุนแรงภายในครอบครัว

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันลด
ปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว

1 คร้ัง/ปี ในเขตพ้ืนท่ีอบต.
ดอนยาวใหญ่

      30,000        30,000       30,000        30,000       30,000 ประชาชนมีความรู้
และมีความเข้าใจ
เพ่ิมข้ึน

ประชาชนมีความรู้และมี
ความเข้าใจเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม  

           5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)ท่ี

5 รณรงค์ให้ชุมชนไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง
เม่ือมีการเลือกต้ัง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองของการเลือกต้ัง

1 คร้ัง/ปี ในเขตพ้ืนท่ีอบต.
ดอนยาวใหญ่

      30,000        30,000       30,000        30,000       30,000 ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง
ของการเลือกต้ัง

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองของการเลือกต้ัง
เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

รวม  5  โครงการ  -  -   340,000   340,000   340,000   340,000  340,000  -  -  - 
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แบบ ผ.02

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ท ำแนวป้องกันไฟป่ำ เพ่ือป้องกันไฟป่ำไม่ให้ลุกลำม ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      20,000      20,000     20,000     20,000    20,000 ป้องกันไฟป่ำลุกลำมได้ ร้อยละ 70 ป้องกันไฟป่ำไม่ให้ลุกลำม ส ำนักปลัด

2 ให้ควำมรู้กำรรักษำ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน

เพ่ือรักษำส่ิงแวดล้อมชุมชนให้มี
สภำพท่ีดี

ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      50,000      50,000     50,000     50,000    50,000 สภำพแวดล้อมมีควำมเป็น
ธรรมชำติมำกข้ึน

ในชุมชนมีสภำพแวดล้อมท่ีดี ส ำนักปลัด

3 บริหำรจัดกำรขยะ เพ่ือรณรงค์เร่ืองกำรคัดแยกขยะใน
ครัวเรือน เพ่ือจัดอบรมให้ควำมรู้
เร่ืองบ่อพักขยะ

ก่อสร้ำงบ่อพักขยะในเขต
พ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่

   170,000    170,000    170,000   170,000   170,000 ครัวเรือนมีควำมเช้ำใจกำรคัด
แยกขยะเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ครัวเรือนมีควำมเช้ำใจกำร
คัดแยกขยะมำกข้ึน

ส ำนักปลัด

4 อบรมให้ควำมรู้ป้องกันกำร
จมน้ ำ

เพ่ือจัดอบรมให้ควำมรู้ป้องกันกำร
จมน้ ำ

1คร้ัง/1ปีในเขตพ้ืนท่ี
ต ำบลดอนยำวใหญ่

     20,000      20,000     20,000     20,000    20,000 ประชำชนรู้วิธีช่วยป้องกัน และ
ช่วยเหลือผู้จมน้ ำเพ่ิมข้ึน

ประชำชนรู้วิธีช่วยป้องกัน 
และช่วยเหลือผู้จมน้ ำมำกข้ึน

ส ำนักปลัด

5 ต้ังจุดบริกำรประชำชนช่วง
เทศกำลปีใหม่

เพ่ือป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจำกอุบัติเหตุ

ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      30,000      30,000     30,000     30,000    30,000 ช่วงหน้ำเทศกำลมีควำม 
ปลอดภัยได้ ร้อยละ 70

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจำกอุบัติเหตุ

ส ำนักปลัด

6 ต้ังจุดบริกำรประชำชนช่วง
เทศกำลสงกรำนต์

เพ่ือป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจำกอุบัติเหตุ

ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      30,000      30,000     30,000     30,000    30,000 ช่วงหน้ำเทศกำลมีควำม 
ปลอดภัยได้ ร้อยละ 70

ป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัยจำกอุบัติเหตุ

ส ำนักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม

           5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

7 จัดต้ังเวรยำมภำยในหมู่บ้ำน
และต้ังจุดตรวจ

เพ่ือช่วยดูแลสอดส่องให้ควำม
ปลอดภัยแก่ประชำชน

ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      10,000      10,000     10,000     10,000    10,000 ประชำชนรู้สึกมีควำมปลอดภัย
มำกข้ึน ร้อยละ  70

ช่วยสอดสองดูแลให้ควำม
ปลอดภัยแก่ประชำชน

ส ำนักปลัด

8 ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือฝึกอบรมให้ควำมรู้ในกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภัย

อปพร. ผู้น ำชุมชน ผู้บริหำร 
สมำชิก อบต. พนักงำน ลูกจ้ำง

     30,000      30,000     30,000     30,000    30,000 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ใน
กำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

สำมำรถป้องกันและระงับ
อัคคีภัย

ส ำนักปลัด

9 ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย เพ่ือกำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยอันอำจจะเกิดข้ึนได้

เขตพ้ืนท่ี
ต ำบลดอนยำวใหญ่

   200,000    200,000    200,000   200,000   200,000 ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว

สำมำรถป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยได้อย่ำงรวดเร็ว

ส ำนักปลัด

10 ส่งเสริมกิจกรรม  อปพร. เพ่ือสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคีใน
กลุ่มของ อปพร.

ในเขตพ้ืนท่ีต ำบลดอนยำวใหญ่      30,000      30,000     30,000     30,000    30,000 อปพร.มีควำมรักควำมสำมัคคี
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 100

สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี
ในกลุ่มของ อปพร.

ส ำนักปลัด

11 ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกัน
ฝ่ำยพลเรือนประจ ำต ำบล 
(อปพร.)

เพ่ือจัดฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกัน
ฝ่ำยพลเรือนประจ ำต ำบล(อปพร.)  
    

1 คร้ัง/1ปี
อบต.ดอนยำวใหญ่  

   100,000    100,000    100,000   100,000   100,000 อปพร.มีควำมรู้ควำม สำมำรถใน
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 
70

อปพร.มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพ่ิมข้ึน

ส ำนักปลัด

12 โครงกำรฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

เพ่ือจัดต้ังชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลดอนยำวใหญ่ ท่ีสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีช่วยเหลือเจ้ำพนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ได้จิตอำสำภัยพิบัติของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

   300,000    300,000    300,000   300,000   300,000 ได้ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ
ประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ดอนยำวใหญ่ สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำท่ีในภำวะฉุกเฉินให้เป็น
ระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
และสำมำรถสนับสนุนโครงกำร
จิตอำสำพระรำชทำน 904 วปร.
ในระดับพ้ืนท่ีได้ร้อยละ 70

ชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัย
พิบัติประจ ำองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลดอนยำวใหญ่ 
สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีใน
ภำวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ 
รวดเร็ว ทันต่อเหตุกำรณ์
และสำมำรถสนับสนุน
โครงกำรจิตอำสำ
พระรำชทำน 904 วปร.ใน
ระดับพ้ืนท่ีได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ส ำนักปลัด

รวม 12 โครงการ  -  - 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000  -  -  - 
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 สร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ก่อสร้างศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน

เพ่ือให้มีศูนย์เรียนรู้ประจ าต าบล ก่อสร้างศูนย์ฯ 1 แห่ง     200,000       200,000       200,000      200,000       200,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

มีศูนย์เรียนรู้ประจ า
ต าบล

กองช่าง

2 ก่อสร้างศาลาประชาคม ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้แต่ละหมู่บ้านมีศาลา
ประชาคม

ก่อส้รางศาลาประชาคม     200,000       200,000       200,000      200,000       200,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

หมู่บ้านมีศาลา
ประชาคม

กองช่าง

3 ล้อมร้ัวรอบแหล่งน้ าสาธารณะในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือล้อมเป็นแนวเขต รอบหนองสองห้อง     300,000       300,000       300,000      300,000       300,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

รอบหนองสองห้องมีร้ัว
ล้อมรอบเป็นแนวเขต

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างท่ีท าการกลุ่มอาชีพ (หมู่ท่ี 8) เพ่ือให้มีอาคารส าหรับเป็นท่ีท า
การกลุ่มอาชีพ  

ก่อสร้างท่ีท าการกลุ่ม
อาชีพ

    500,000       500,000       500,000      500,000       500,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

มีท่ีท าการกลุ่มอาชีพ
ประจ าต าบล

กองช่าง

5 โครงการล้อมร้ัวหนองจาน (หมู่ท่ี 4) เพ่ือล้อมเป็นแนวเขต รอบหนองจาน     100,000       100,000       100,000      100,000       100,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

รอบหนองจานมีร้ัว
ล้อมรอบเป็นแนวเขต

กองช่าง

6 โครงการล้อมร้ัวรอบสระหนองเด่ิน (หมู่ท่ี 7) เพ่ือล้อมเป็นแนวเขต รอบหนองเด่ิน     339,000       339,000       339,000      339,000       339,000 ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 70

รอบสระหนองเด่ินมีร้ัว
ล้อมรอบเป็นแนวเขต

กองช่าง

รวม 6 โครงการ  -  -  1,639,000   1,639,000   1,639,000   1,639,000   1,639,000  -  -  - 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อบรมให้ความรู้ให้กับผู้ดูแล 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง

เพ่ือให้ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลท่ีถูกวิธี

1 คร้ัง/ปี ในเขตพ้ืนท่ี 
อบต.ดอนยาวใหญ่

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง
มีความรู้ความเข้าใจในการ
ดูแลท่ีถูกวิธี เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 70

ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียงมีความรู้ความเข้าใจ
ในการดูแลท่ีถูกวิธี

ส านักปลัด

2 โรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือจัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุใน
เขตต าบลดอนยาวใหญ่

จ านวน 1 แห่ง      100,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ผู้สูงอายุสามารถอ่านออกเขียน
ได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 60

ผู้สูงอายุสามารถอ่านออก
เขียนได้เพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

3 สงเคราะห์ผู้สูงอายุผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสผู้มีรายได้น้อย
สงเคราะห์และสนับสนุนอัน
ควรท่ีจะสงเคราะห์ต่าง ๆ

เพ่ือให้ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ มีความ
เป็นอยู่ ท่ีดีข้ึน

ในเขตพ้ืนท่ี อบต.ดอน
ยาวใหญ่

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ มีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ร้อยละ 70

ผู้ด้อยโอกาสมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือให้ผู้สูงอายุรู้จักการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข

ผู้สูงอายุในเขตต าบลดอน
ยาวใหญ่

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จ านวนผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตอย่าง
มีความสุข

ส านักปลัด

รวม 4   โครงการ  -  -     190,000     190,000     190,000     190,000     190,000  -  -  - 

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม

            5.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์     

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ
และเพ่ือให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ผู้สูงอายุในเขตพ้ืนท่ี     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000 ผู้สูงอายุร้อยละ 100 
ได้รับความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ

ส านักปลัด

2 เบ้ียยังชีพผู้พิการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้พิการ
และเพ่ือให้ผู้พิการมีความเป็นอยู่ท่ีดี

ผู้พิการในเขตพ้ืนท่ี     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ผู้พิการร้อยละ 100  
ได้รับความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้พิการ

ส านักปลัด

3 เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพผู้ป่วย
เอดส์และเพ่ือให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ผู้ป่วยเอดส์ในเขตพ้ืนท่ี         70,000         70,000         70,000         70,000         70,000 ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ 100
 ได้รับความช่วยเหลือ

มีเงินจ่ายเป็นค่าเบ้ียยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

ส านักปลัด

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

         5.5 แผนงานงบกลาง  

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

4 ส ารองจ่าย รายจ่ายท่ีต้ังไว้เพ่ือใช้จ่ายกรณี
ฉุกเฉินท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนหรือ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนเป็นส่วนรวมเท่าน้ัน เช่น 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดิน
ถล่ม ภัยแล้ง ถัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอกควัน และ
โรคติดต่อ

บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน เช่น 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ถัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ

      600,000       600,000        600,000       600,000       600,000 ร้อยละ 70 บรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

บรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
เป็นส่วนรวมเท่าน้ัน เช่น 
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัย น้ าป่าไหล
หลาก แผ่นดินถล่ม ภัย
แล้ง ถัยหนาว วาตภัย 
อัคคีภัย ไฟป่าและหมอก
ควัน และโรคติดต่อ

ส านักปลัด

รวม 4 โครงการ  -  - 6,670,000 6,670,000 6,670,000 6,670,000 6,670,000  -  -  - 
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อบรมให้ความรู้สร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์

เพ่ือสร้างความรักสามัคคีในชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 คนในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคีเพ่ิมข้ึน

คนในชุมชนมีความรัก
ความสามัคคีเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

2 โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและมีให้
ความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่       500,000      500,000      500,000      500,000       500,000 ประชาชนเข้าใจและมี
ให้ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตยเพ่ิมข้ึน

ประชาชนเข้าใจและมี
ให้ความรู้เก่ียวกับ
ประชาธิปไตย

ส านักปลัด

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้าส านักงาน เพ่ือให้หน่วยงานมีเคร่ืองส ารอง
ไฟใช้ในยามฉุกเฉิน

สามารถส ารองไฟฟ้า เม่ือไฟฟ้า
เกิดขัดข้อง

      120,000      120,000      120,000      120,000       120,000 1 เคร่ือง หน่วยงานมีเคร่ืองส ารอง
ไฟใช้ในยามฉุกเฉิน

ส านักปลัด

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

          6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป  

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรม แก่ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานและ
พนักงานจ้าง

เพ่ือเป็นการปลูกและปลุก
จิตส านึกการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ยาวใหญ่

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ผู้มารับบริการ ประเมิน
ความพึงพอใจการ
ปฏิบัติ งานของพนักงาน
ใช้ แบบประเมินเป็นตัว
ช้ี วัดและได้รับผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 70

บุคลกร อบต. ดอนยาว
ใหญ่  เกิดจิตส านึกท่ีดี
ในการต่อต้านการทุจริต
 และ ประพฤติปฏิบัติ
โดยยึดม่ันตามหลัก
ประมวลจริยธรรม

ส านักปลัด

5 โครงการเสริมสร้างความ
ซ่ือสัตย์สุจริตและปลูกฝัง 
ทัศนคติ วัฒนธรรมท่ีดีในการ
ต่อต้านการทุจริต 

เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ินเพ่ือป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงาน และพนักงานจ้าง

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 ระดับความรู้ ความ
เข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ส านักปลัด

6 กิจกรรม "อบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540"

เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณธรรม 
จริยธรรมความโปร่งใสในการ
ท างาน และมีความรู้เก่ียวกับ 
พระราช บัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540

ประชาชนผู้เข้าร่วมอบรม 
(ตัวแทนส านัก/กอง ) ผลการ
เรียนรู้เฉล่ีย ร้อยละ 80 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจ

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้
เฉล่ีย ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละของผลการเรียนรู้
เฉล่ีย ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ส านักปลัด

7 โครงการ อบต.ดอนยาวใหญ่
สัญจร

เพ่ือให้อ านวยความสะดวกใน
บริการประชาชน ร่วมแก้ไข
ปัญหาชุมชนได้อย่างเหมาะสม

ทุกหมู่บ้านในเขต องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่

       50,000        50,000        50,000        50,000        50,000 จ านวนประชาชนท่ีเข้า
รับบริการได้รับความพึง
พอใจจากการรับริการ

ประชาชนในพ้ืนทีได้รับ
ความสะดวก จากการ
ให้บริการนอกสถานท่ี 
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล

ทุกส านัก/กอง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

8 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
ระเบียบ กฎหมายท้องถ่ิน 
ผู้บริหาร และสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน

เพ่ือให้ผู้บริหาร ส.อบต. เพ่ิมพูน
ความรู้ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง

คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ยาวใหญ่

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ผู้บริหาร ส.อบต.
เพ่ิมพูนความรู้ความ
เข้าใจระเบียบ 
กฎหมายท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้อง

ผู้บริหาร ส.อบต. มี
ความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการย่ืนบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สิน
และ หน้ีสิน

ทุกส านัก/กอง

9 โครงการ จัดท าแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  แผนการ
ด าเนินงาน

ด าเนินการประชาคมหมู่บ้าน/
ประชาคมต าบลเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตาม
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้น าองค์กร ผู้น าชุมชน/
ตัวแทนภาคประชาชน

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ผู้เข้าร่วมประชาคม 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจาย 
อ านาจและเป็นการ
สร้างทัศนคติท่ีดี
ระหว่างประชาชนและ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

ผู้เข้าร่วมประชาคม
เข้าใจการบริหารงาน
แบบการมีส่วนร่วม 
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการกระจาย 
อ านาจและเป็นการ
สร้างทัศนคติท่ีดี
ระหว่างประชาชนและ
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน

ทุกส านัก/กอง

10 กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริต

ประชาชนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนยาวใหญ่

       10,000        10,000        10,000        10,000        10,000 จ านวนเร่ืองร้องเรียน
เก่ียวกับการทุจริต

น าเร่ืองท่ีได้รับการ
ร้องเรียนไปปรับปรุง
แก้ไข

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

11 มาตรการการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต

เพ่ือให้เกิดแกนน า แนวร่วมและ
เครือข่ายในการรักษา
ผลประโยชน์ของท้องถ่ิน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และ
ภาคประชาชน ในเขต

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ท าให้เกิดแกนน า แนว
ร่วมและเครือข่ายใน
การรักษาผลประโยชน์
ของท้องถ่ิน

ท าให้ทุกภาคส่วนมี
ความรู้ ก่อให้เกิด
จิตส านึกและตระหนัก
เก่ียวกับปัญหาการทุจริต

ส านักปลัด

12  โครงการขยะมีค่า เพ่ือรณรงค์เร่ืองการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่        20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ครัวเรือนมีความเข้าใจ
การคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน

ครัวเรือนมีความเข้าใจ
การคัดแยกขยะเพ่ิมข้ึน

ส านักปลัด

13 รณรงค์การท้ิงขยะให้ถูกท่ี
(ท้ิงขยะในถัง อบต.) 

เพ่ือรณรงค์การท้ิงขยะให้เป็นท่ี
เป็นทาง ลดปริมาณขยะใน
ท้องถ่ิน

ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ครัวเรือนมีความเข้าใจ
ท้ิงขยะให้เป็นท่ีเป็นทาง 
เพ่ิมข้ึน

ขยะมีปริมาณลดลด
อย่างต่อเน่ือง

ส านักปลัด

14 จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

เพ่ือมอบให้ผู้มีเกียรติ พวงมาลา
ส าหรับวาง ณ อนุสาวรีย์ พวง
มาลาส าหรับวางศพผู้มีเกียรติ 
พวงละไม่เกิน 400 บาท

ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

         5,000          5,000          5,000          5,000          5,000 พวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้และพวง
มาลา

การบริหารงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

15 ประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ

เพ่ือจ้างสถาบันการศึกษาหรือ
องค์กรท่ีน่าเช่ือถือ ท าการ
ประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล

สถาบันการศึกษาหรือองค์กร
ท่ีน่าเช่ือถือ ท าการประเมิน

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ได้รับบริการ

การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีความโปรงใสใส่
ใจบริการประชาชน

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

16 ฝึกอบรบและสัมมนา เพ่ือฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์

ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้น าชุมชน 
พนักงาน พนักงานจ้าง กลุ่ม
อาชีพกลุ่มอาสาสมัครต่าง ๆ

      200,000      200,000      200,000      200,000       200,000 ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้น า
ชุมชน พนักงาน 
พนักงานจ้าง กลุ่ม
อาชีพกลุ่มอาสาสมัคร
ต่าง ๆ สมาชิกสภา
ท้องถ่ิน ได้รับการ
เรียนรู้และประสบการณ์

ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้น า
ชุมชน พนักงาน 
พนักงานจ้าง กลุ่ม
อาชีพกลุ่มอาสาสมัคร
ต่างๆ มีความรู้ และ
ประสบการณ์ใหม่

ส านักปลัด

17 มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีส าคัญและ
หลากหลาย”

เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารท่ีส าคัญและเข้าถึงง่าย

มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่
ในพ้ืนท่ี และประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวกมากกว่า 10 
ประเภทข้ึนไป

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 จ านวนข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้รับการเผยแพร่

ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
สะดวกย่ิงข้ึน

ทุกส านัก/กอง

18 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(สถานท่ีกลาง) อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ืออุดหนุนและสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามาารถ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและให้การ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

       20,000        20,000        20,000        20,000        20,000 ร้อยละของประชาชนท่ี
เข้าร่วมโครงการ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
ได้รับความสะดวกใน
การช่วยเหลือ

ส านักปลัด
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

19 โครงการงานรัฐพิธี เพ่ือให้การจัดงานรัฐพิธี งานพิธี 
งานส าคัญ งานทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถ่ิน ด าเนินได้ตาม
รูปแบบพิธีการท่ีสมเกียรติ 
เหมาะสม ถูกต้องมีเอกลักษณ์
อันดีงาม

การจัดงานรัฐพิธี งานพิธีวัน
ส าคัญ

     30,000      30,000      30,000      30,000      30,000 การจัดงานรัฐพิธี งาน
พิธีและกิจกรรมในวัน
ส าคัญๆ

ท าให้การจัดงานรัฐพิธี
งานพิธี งานวันส าคัญ 
งานทางศาสนาและ
ประเพณีท้องถ่ิน ด าเนิน
ได้ตามรูปแบบพิธีการ

ส านักปลัด

รวม 19 โครงการ - - 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 1,155,000 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมป้ายประชาสัมพันธ์
ขององค์การบริหารส่วนดอนยาวใหญ่
บ้านดอนยาว หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้มีป้ายประชาสัมพันธ์เพ่ือใช้
ในกิจการอบต.

ขนาดป้ายกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 5 เมตร

         50,000          50,000          50,000          50,000          50,000 ป้ายประชาสัมพันธ์ มีป้ายประชาสัมพันธ์
เพ่ือใช้ในกิจการอบต.

กองช่าง

2 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน -เพ่ือรณรงค์เร่ืองการคัดแยกขยะ
ในครัวเรือน
-เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เร่ือง
บริหารจัดการขยะในชุมชน

1 คร้ัง/ปี ในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลดอนยาวใหญ่

       170,000        170,000        170,000        170,000        170,000 ประชาชนในเขต
ต าบลมีความ
เข้าใจการคัดแยก
ขยะเพ่ิมข้ึน  ร้อย
ละ 70

ปริมาณขยะในเขต
ต าบลมีปริมาณลดลง

ส านักปลัด

รวม 2   โครงการ - -     220,000     220,000     220,000     220,000     220,000 - - -

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

           6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

ฐานข้อมูลส าหรับการ
บริหารด้านทะเบียนและ
ทรัพย์สิน

      100,000       100,000      100,000      100,000      100,000 แนวเขตในเขตการ
ปกครอง อบต.

หน่วยงานจัดท าแผนท่ี
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเสร็จทันเวลา

กองคลัง

รวม 1  โครงการ - -      100,000      100,000     100,000     100,000     100,000 - - -

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

            6.3 แผนงานบริหารงานคลัง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ การด าเนินการ
หรือสนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ

เพ่ือให้ประชาชนได้ความรู้
จากโครงการและน าไปใช้
ประโยชน์

สามารถน าโครงการมาประยุกต์ใช้
เข้ากับชุมชน

    100,000     100,000     100,000    100,000     100,000 ประชาชนได้ความรู้ ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ได้

ส านักปลัด

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จักกร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ในเขตพ้ืนท่ีต าบลดอนยาวใหญ่ 200,000 200,000     200,000    200,000     200,000  ประชาชนได้ความรู้ ประชาชนมีความรู้
และน าไปใช้ประโยชน์ได้

ส านักปลัด

รวม 2   โครงการ - -    300,000    300,000    300,000   300,000    300,000 - - -

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

          6.5 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร. 
สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลดอนยาว
ใหญ่

เพ่ืออุดหนุนอาหารกลางวัน ร.ร.
 สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลดอน
ยาวใหญ่

โรงเรียนสังกัด สพฐ 
ในเขตต าบลดอนยาวใหญ่

      1,500,000      1,500,000       1,500,000      1,500,000      1,500,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนท่ี
รับประทานอาหาร
กลางวัน

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานทานอหาร
กลางวันครบทุกค

กองการศึกษา

รวม 1 โครงการ - -      1,500,000     1,500,000      1,500,000     1,500,000     1,500,000 - - -

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว  ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

          3.1 แผนงานการศึกษา

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 บวงสรวงย่าโมและงานของดี
อ าเภอโนนแดง

เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติ  วีระ
สตรีไทย และส่งเสริมสินค้าใน
ต าบล

1  คร้ัง/ปี บูรณาการจัดท่ี
อ าเภอโนนแดง

         20,000          20,000         20,000           20,000          20,000 ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมงานฯ

ประชาชนได้ร าลึกถึง
บุญคุณบรรพบุรุษ

กองการศึกษา

2 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีวันลอยกระทง

เพ่ืออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
วันลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป

1  คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบลดอนยาวใหญ่

250,000       250,000       250,000       250,000        250,000        ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

สภาวัฒนธรรม
ต าบลดอนยาวใหญ่

3 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ

เพ่ือส่งเสริม/อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณี บุญบ้ังไฟให้คงอยู่
ตลอดไป

1  คร้ัง/ปี ประชาชนใน
เขตต าบลดอนยาวใหญ่

250,000       250,000       250,000       250,000        250,000        ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วมงานฯ

วัฒนธรรมประเพณี
ได้รับการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมคงอยู่ต่อไป

สภาวัฒนธรรม
ต าบลดอนยาวใหญ่

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

           3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ส าหนับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

4 โครงการจัดงาน แสง สี เสียง 
สืบสานต านานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟท้องถ่ิน ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชนใน
ท้องถ่ิน ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีท้องถ่ิน

1 คร้ัง/ปี ในเขตต าบล
ดอนยาวใหญ่

       500,000        500,000        500,000         500,000         500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ประเพณีวัฒนธรรม

กองการศึกษา

รวม 4 โครงการ - -     1,020,000     1,020,000    1,020,000      1,020,000     1,020,000 - - -
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้านในเขตต าบลดอนยาว
ใหญ่

อุดหนุนสาธารรณสุขมูลฐานของ
หมู่บ้านในเขตต าบลดอนยาวใหญ่

อุดหนุนสาธารรณสุขมูล
ฐานของหมู่บ้าน ๆ ละ 
7,500 บาทในเขตต าบล
ดอนยาวใหญ่

         82,500          82,500         82,500           82,500          82,500 อุดหนุนสาธารรณสุข
มูลฐานของหมู่บ้านๆ
ละ 7,500 บาท ใน
เขตต าบลดอนยาวใหญ่

อุดหนุนสาธารรณสุข
มูลฐานของหมู่บ้านๆ
ละ 7,500 บาท
ในเขตต าบลดอนยาว
ใหญ่

ส านักปลัด

2 โครงการพระราชด าริทางด้าน
สาธารณสุข

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพฯ ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
ดอนยาวใหญ่

       220,000        220,000        220,000         220,000         220,000 ร้อยละของประชาชน
ท่ีมีส่วนร่วม และได้
ความรู้

สามารถแก้ปัญหา
สุขภาพอนามัยได้

ส านักปลัด

รวม 2 โครงการ - -       302,500       302,500       302,500        302,500        302,500 - - -

          4.1 แผนงานสาธารณสุข  

ส าหนับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

   ข.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (สถานท่ีกลาง) 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ืออุดหนุนและสนับสนุนการด าเนิน
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการให้
ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ศูนย์ปฏิบัติการฯ สามาารถ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนและให้การ
ช่วยเหลือประชาชนในเขต
พ้ืนท่ี

      20,000        20,000       20,000        20,000       20,000 ร้อยละของ 100
ประชาชนท่ีเข้าร่วม
โครงการ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

รวม  1  โครงการ  -  -     20,000     20,000    20,000     20,000    20,000  -  -  - 

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม  

           5.6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  4  การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI)

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ส าหนับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ
อปท. ขอรับการสนับสนุน
อปท.ละ 20,000 บาท

เพ่ือเป็นศูนย์กลางร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของอปท.

อปท.ทุกแห่งในอ าเภอ
โนนแดง ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันสนับสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน

         20,000          20,000         20,000           20,000          20,000 ร้อยละของประชาชน
ท่ีได้รับประโยชน์

อปท.ทุกแห่งมีศูนย์
ข้อมูลการบริหาร
จัดการคลอบคลุม 
แก้ไขปัญหาได้ทัน
เหตุการณ์ และมี
ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด

รวม 1 โครงการ - -         20,000         20,000        20,000          20,000         20,000 - - -

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

          6.4 แผนงานการพัฒนาองค์กรและบุคลากร

วัตถุประสงค์

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด(KPI) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ส าหนับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ท่ี โครงการ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ ท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
            1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านรองจักรกฤษ์ ถึง
 ถนนมิตรภาพ (หมู่ 1)

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตใน
การคมนาคม ไป -
 มา สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,200 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,800 ตรม.

     2,600,000      2,600,000      2,600,000     2,600,000      2,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 1

กองช่าง

2 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางหลวงชนบทซอยข้างบ้าน
นางทองมากถึงถนนมิตรภาพ 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
400 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

       878,000        878,000        878,000        878,000        878,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 1

กองช่าง

ท่ีมาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

3 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากบ้านเจ้หร่ัง ถึงถนน
มิตรภาพ (ตรงข้างโรงเรียน
โนนตาเถร) หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 400 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม.
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 400 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

       242,800        242,800        242,800        242,800        242,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 2

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากหมู่ท่ี 2 ถึงประปา 
หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 600 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.
ม.

362,800 362,800 362,800 362,800 362,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 2

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

5 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากศาลปู่ตาหมู่ท่ี 1 ถึง 
หนองตะกุด

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 570 ม. สูงโดยเฉล่ีย 1.00  ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,280 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,280 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 570 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,280 ตร.
ม.

       411,200        411,200        411,200        411,200        411,200 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 2

กองช่าง

6 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านเจ้หร่ัง ถึง ถนนมิตรภาพ 
หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
400 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  1,600 ตร.ม.

       878,000        878,000        878,000        878,000        878,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 2

กองช่าง

7 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ทางหลวงชนทบข้างบ้านนาง
ทองมากถึงถนนมิตรภาพ หมู่ 2

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,200 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  4,800 ตารางเมตร"

     2,600,000      2,600,000      2,600,000     2,600,000      2,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 2

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

8 โครงการก่อสร้างถนนดินจาก
โนนกุลา ถึง หนองสระ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 
500 ม. สูงโดยเฉล่ีย 1.00 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,000 ตร.ม. หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม.

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกรอบส่วนป่าสิริกิต์ิ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 2,200 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  8,800 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 4,400 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 2,200 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 8,800
 ตร.ม.

     1,320,000      1,320,000      1,320,000     1,320,000      1,320,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
สายรวมใจพัฒนา (หนองบัว) 
หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

       190,000        190,000        190,000        190,000        190,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

11 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
บ้านลุงสมบูรณ์ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
40 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  160 ตร.ม.

         89,800          89,800          89,800         89,800          89,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

12 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
เย็นจิตร (สมาน) หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
150 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  600 ตร.ม.

330,000 330,000 330,000 330,000 330,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

13 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
สระหนองแวง หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
700 ม. หนา 0.15  ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  2,800 ตร.ม.

     1,500,000      1,500,000      1,500,000     1,500,000      1,500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

14 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกสายหนองกวางจ่อย (ต่อ
จากเดิม) หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 600 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาน
คอนกรีตสริมเหล็กข้างศาล
หลวงปู่วันเทาว์ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 890.00 ตร.ม. หนา 0.10
 ม.

309,000 309,000 309,000 309,000 309,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

16 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ส าราญราษฎ์ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 200 ตร.ม.

111,000 111,000 111,000 111,000 111,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

17 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกเรียบคลองก านันสวย ถึง 
ฝายก านันสวย (นาตู๋) หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 800 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,600 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 800 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,200 ตร.
ม.

486,000 486,000 486,000 486,000 486,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ า
เสียระบบปิดสระหนองแวง หมู่
 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ไม่ให้น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างร่องระบายน้ าระบบปิด กว้าง
 1.00 ม. ยาว 500 ม.

915,000 915,000 915,000 915,000 915,000 ร้อยละ 70 น้ า
สามารถไหล
สะดวก ไม่ท่วมขัง

บ้านเรือน
ของ
ประชาชนไม่
มีน้ าท่วมขัง

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

19 ก่อสร้างร่องระบายน้ าลงหนอง
เด่ิน หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ร่องระบายน้ า
ไม่ให้น้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

ก่อสร้างรองระบายน้ าตัวยูกว้าง 0.40
 ม. ยาว 360 ม.

658,900 658,900 658,900 658,900 658,900 ร้อยละ 70 น้ า
สามารถไหล
สะดวก ไม่ท่วมขัง

บ้านเรือน
ของ
ประชาชนไม่
มีน้ าท่วมขัง

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะซอยมะลิทอง หมู่ 3

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ 
เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางยาว 30 เมตร 46,781 46,781 46,781 46,781 46,781 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้

ประชาชน
ได้รับบริการ
ด้านไฟฟ้า
อย่างท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ท่ีท าการ อบต.
ดอนยาวใหญ่ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
45 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า  225 ตร.ม.

122,000 122,000 122,000 122,000 122,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

22 ถนนลาดยาง ภายในท่ีท าการ 
อบต.ดอนยาวใหญ่ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 100 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม.

324,000 324,000 324,000 324,000 324,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลาน
คอนกรีตสริมเหล็กในพ้ืนท า
การ อบต.ดอนยาวใหญ่ หมู่ 3

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานคอนกรีตใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. หนา 0.15
 ม.

224,000 224,000 224,000 224,000 224,000 ร้อยละของ
ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์

ประชาชนมี
ลานคอนกรีต
ไว้ส าหรับใช้
ประโยชน์

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

24 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์
ขนาดใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมี
อาคาร
อเนกประสงค์
ขนาดใหญ่ไว้ใช้
ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ

ต่อเติมอาคารขนาดกว้าง 9.00 ม. 
ยาว 24.00 ม. คิดเป็นพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 216.00 ตร.ม.

618,000 618,000 618,000 618,000 618,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
อาคาร
อเนกประสงค์ไว้
ใช้จัดกิจกรรม
ต่าง ๆ

ประชาชนมี
อาคาร
อเนกประสงค์
ไว้ใช้ประโยชน์

ประชาคมแผน
หมู่ 3

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างลานกีฬาและ
สถานท่ีออกก าลังกาย หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานกีฬาในการ
ออกก าลังกายและ
มีสถานท่ีพักผ่อน

ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งขนาดพ้ืนท่ี
 กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
สถานท่ีออกก าลัง
กาย

ประชาชนมี
สถานท่ีใน
การออก
ก าลังกาย

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

26 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
บริเวณลานวัฒนธรรมต าบล
ดอนยาวใหญ่ หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ห้องน้ าไว้ใช้ เวลา
ไปใช้สถานท่ี
บริเวณลาน
วัฒนธรรม

ก่อสร้างห้องน้ าจ านวน 5 ห้อง 
ห้องน้ าชาย 2 ห้อง ห้องน้ าผู้หญิง 2 
ห้อง ห้องน้ าคนพิการ 1 ห้อง

606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
ห้องน้ าไว้ใช้ท่ีถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนมี
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะไว้
ใช้

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

27 ก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะ 
บริเวณสระหนองแวง หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ห้องน้ าไว้ใช้ เวลา
ไปใช้สถานท่ี
บริเวณลาน
วัฒนธรรม

ก่อสร้างห้องน้ าจ านวน 5 ห้อง 
ห้องน้ าชาย 2 ห้อง ห้องน้ าผู้หญิง 2 
ห้อง ห้องน้ าคนพิการ 1 ห้อง

606,000 606,000 606,000 606,000 606,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
ห้องน้ าไว้ใช้ท่ีถูก
สุขลักษณะ

ประชาชนมี
ห้องน้ าท่ีถูก
สุขลักษณะไว้
ใช้

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

28 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกโคกดอนขวาง ถึง บ้านนา
ดี สายนานายนี หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 1,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

720,000 720,000 720,000 720,000 720,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากนาก านันขน-ห้วยนา
ใหม่ หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 520 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,080 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 520 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตรหรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 
ตร.ม.

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกสายหลัง อบตดอนยาว
ใหญ่ ถึง หนองสระ
หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 1,100 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  4,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,400
 ตร.ม.

660,000 660,000 660,000 660,000 660,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

31 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้องร่องระบายน้ าไปโนนน้อย
 หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตใน
การคมนาคม ไป -
 มา สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
500 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 2,000 ตร.ม.

     1,491,000      1,491,000      1,491,000     1,491,000      1,491,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

32 โครงการขยายเขตประปาไป
โนนส าโรง หมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ใน
การอุปโภค - 
บริโภคทุกครัวเรือน

ขยายเขตประปา ยาว 600 ม.          50,000          50,000          50,000         50,000          50,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
น้ าประปาไว้ใช้ใน
การอุปโภค - 
บริโภค ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
น้ าประปาใน
การอุปโภค -
 บริโภค ทุก
ครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
โนนส าโรงหมู่ท่ี 4 - หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางยาว 600 ม.        935,000        935,000        935,000        935,000        935,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้อย่างท่ัวถึง ทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ทุก
ครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 4

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

34 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกนาพ่อเสริฐ หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 350 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  1,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

214,000 214,000 214,000 214,000 214,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

35 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหิน
คลุก 2 ฝ่ังล าห้วยหินเง้ิม ฝ่ังท่ี 1
 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตใน
การคมนาคม ไป -
 มา สะดวก

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

       360,000        360,000        360,000        360,000        360,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

36 โครงการซ่อมแซมผิวจราจรหิน
คลุก 2 ฝ่ังล าห้วยหินเง้ิม ฝ่ังท่ี 2
 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตใน
การคมนาคม ไป -
 มา สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 750 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  3,000 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 750 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.
ม.

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

37 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก
หมู่บ้านถึงหัวตลาด หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนคอนกรีตใน
การคมนาคม ไป -
 มา สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
720 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,600 ตร.ม.

1,936,000 1,936,000 1,936,000 1,936,000 1,936,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

38 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ฝ่ังล าห้วยหินเง้ิม ฝ่ังท่ี 1 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
750 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,750 ตร.ม.

2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

39 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสอง
ฝ่ังล าห้วยหินเง้ิม ฝ่ังท่ี 2 หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
750 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  3,750 ตร.ม. ซ่อมแซมผิว
จราจรหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 400
 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม.หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.

2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 2,016,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

40 ถนนลาดยาง จากหมู่บ้านถึง
หัวตลาด หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 700 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม. 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 ม.

     2,300,000      2,300,000      2,300,000     2,300,000      2,300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

41 โครงการก่อสร้างลานกีฬา
ชุมชน (หน้าศาลตาปู่) หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานกีฬาในการ
ออกก าลังกาย

ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งขนาดพ้ืนท่ี
 กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง

470,000       470,000       470,000       470,000       470,000       ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนได้มี
ลานกีฬาไว้ออก
ก าลังกาย

ประชาชนมี
ลานกีฬาไว้
ออกก าลังกาย

ประชาคมแผน
หมู่ 5

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากโนนน้อย ถึง 
บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.

       807,000        807,000        807,000        807,000        807,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง

43 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ศาลาไปหลังบ้านนางสาวประ
พิมพ์พรรณ ชินวงค์ หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.

       550,000        550,000        550,000        550,000        550,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง

44 โครงการก่อสร้างดินหินคลุก
เรียบคลองห้วยนาใหม่ถึงแยก
อ่างนาใหม่ หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 700 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  2,800 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,400 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า2,800 ตร.ม.

       420,000        420,000        420,000        420,000        420,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

45 โครงการขยายเขตประปาไป
โนนส าโรง หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ท่ัวถึง
ทุกครัวเรือน

ขยายเขตประปา ยาว 600 ม.          50,000          50,000          50,000         50,000          50,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน มี
น้ าประปาใช้ครบ
ทุกครัวเรือน 
อย่างท่ัวถึง

ประชาชนมี
น้ าประปาใช้
ท่ัวถึง ครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง

46 โครงการขยายเขตไฟฟ้าไป
โนนส าโรง หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางยาว 600 
เมตร

       935,000        935,000        935,000        935,000        935,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ครบทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง

47 โครงการร่องระบายน้ าไปโนน
ส าโรง

เพ่ือให้น้ าไหล
สะดวก ไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน

ก่อสร้างร่องระบายน้ าระบบปิด กว้าง
 1.00 ม. ยาว 600 ม.

     1,098,000      1,098,000      1,098,000     1,098,000      1,098,000 ร้อยละ 70 น้ า
ไหลสะดวก ไม่
ท่วมขังบ้านเรือน
ของประชาชน

น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ของประชาชน

ประชาคมแผน
หมู่ 6

กองช่าง

48 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ลานบ้ังไฟ ถึง ถนนลาดยาง (ท่ี
นานายประกอบ) หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
1,600 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,000 ตร.ม.

     4,300,000      4,300,000      4,300,000     4,300,000      4,300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 7

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

49 โครงการถนนหินคลุกเข้าสระ
หนองเด่ิน หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 350 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 700 ลบ.ม.
 ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 350 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม.

213,000 213,000 213,000 213,000 213,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 7

กองช่าง

50 โครงการถนนหินคลุกจาก
หนองกวางจ่อย ถึง ทุงหนอง
บัว หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 520 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 520 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.
ม.

316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 7

กองช่าง

51 โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ภายหมู่บ้าน (บ้านนายเต้ีย) 
หมู่ 7

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 400 ตร.ม.

268,800 268,800 268,800 268,800 268,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 7

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)
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(บาท)
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ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

52 โครงการถมสระหมู่ท่ี 7 เพ่ือให้ประชาชนมี
พ้ืนท่ีสาธารณะ
ประโยชน์เพ่ิมขึน
ในการใช้พ้ืนท่ี

ถมสระหมู่ท่ี 11 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 651
 ตร.ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 
1,953 ลบ.ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีพ้ืนท่ี
สาธารณะ
ประโยชน์ในการ
ใช้งาน

ประชาชนมี
พ้ืนท่ี
สาธารณะใน
การใช้
ประโยชน์

ประชาคมแผน
หมู่ 7

กองช่าง

53 โครงการถนนลาดยางซอยข้าง
โรงเรียนบ้านป่าตะแบง ถึง 
บ้านนาดี หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 2,300 ม. หนา 0.05 ม. หรือ
พ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า  11,500 
ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 ม.

7,556,000 7,556,000 7,556,000 7,556,000 7,556,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

54 โครงการถนนดินหินคลุกไป
โครกสาแร้ง หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 520 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 520 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.
ม.

316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง
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งบประมาณ
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ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

55 โครงการถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน ต่อจากถนน คสล. 
เดิม หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 520 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 520 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.
ม.

316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

56 โครงการถนนดินคลุกนานาย
เปล่ียน ถึง นานายบุญกอง 
เผ่ือแผ่ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 520 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,040 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 520 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,080 ตร.
ม.

316,000 316,000 316,000 316,000 316,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

57 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน
ป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ซอยโชคดี

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
229 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 916 ตร.ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง
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58 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
ถนน คสล.ทางเข้าหมู่บ้านไป
นานายจิระเดช เขียนโพธ์ิ หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
260 ม. หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม.

       700,000        700,000        700,000        700,000        700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากนานาเขียว เขียนโพธ์ิ
 ถึง บ้านดอนทะบวง ต าบล
เทพาลัย หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 600 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 1,200 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 600 ม. หนาเฉล่ีย 0.15
 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.
ม.

       360,000        360,000        360,000        360,000        360,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

60 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอง
บ้านนางดอกเกษ อารีย์ ถึง
บ้านส าโรง หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
2,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 10,500 ตร.ม.

     5,600,000      5,600,000      5,600,000     5,600,000      5,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

61 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านป่าตะแบงเช่ือมบ้านนาดี 
หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
1,800 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.

     4,800,000      4,800,000      4,800,000     4,800,000      4,800,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

62 ถนนลาดยาง สายบ้านป่า
ตะแบง ถึงบ้านส าโรง หมู่ 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง
ยาว 2,100 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 10,500 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 5,250 ลบ.
ม. ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00
 ม. ยาว 2,100 ม. หนา 0.05 ม. 
หรือพ้ืนท่ีลาดยางไม่น้อยกว่า 10,500
 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 ม.

     7,300,000      7,300,000      7,300,000     7,300,000      7,300,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
พร้อมเคร่ืองออกก าลังกาย หมู่
 8

เพ่ือให้ประชาชนมี
ลานกีฬาไว้ออก
ก าลังกาย เพ่ือ
สุขภาพท่ีดีข้ึน

ก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งขนาดพ้ืนท่ี
 กว้าง 8.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อม
ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกายกลางแจ้ง

470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีลาน
กีฬาไว้ออกก าลัง
กาย เพ่ือสุขภาพ
ท่ีดีข้ึน

ประชาชนมี
ลานกีฬาไว้
ออกก าลังกาย

ประชาคมแผน
หมู่ 8

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

64 โครงการถนนหินคลุกซอย
บ้านนายด า ล้อมกลาง หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 150 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า  600 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.

91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง

65 โครงการถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก จากบ้านนางสาวศรี ถึง 
บ้านนายสุเมธ หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 600 ตร.ม.

333,000 333,000 333,000 333,000 333,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง

66 โครงการร่องระบายน้ าบ้าน
นายบุญยืน ลานนอก ถึง ทาง
สาธารณะ หมู่ 9

เพ่ือให้น้ าไหล
สะดวก ไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน

ก่อสร้างร่องระบายน้ าระบบปิด กว้าง
 1.00 ม. ยาว 100 ม.

183,000 183,000 183,000 183,000 183,000 ร้อยละ 70 น้ า
ไหลสะดวก ไม่
ท่วมขังบ้านเรือน
ของประชาชน

น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ของประชาชน

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง

67 โครงการร่องระบายน้ าหน้า
บ้านผู้ใหญ่ หมู่ 9

เพ่ือให้น้ าไหล
สะดวก ไม่ท่วมขัง
บ้านเรือนของ
ประชาชน

ก่อสร้างร่องระบายน้ าระบบปิด กว้าง
 1.00 ม. ยาว 300 ม.

549,000 549,000 549,000 549,000 549,000 ร้อยละ 70 น้ า
ไหลสะดวก ไม่
ท่วมขังบ้านเรือน
ของประชาชน

น้ าไม่ท่วมขัง
บ้านเรือน
ของประชาชน

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

68 โครงการขยายเขตไฟฟ้าจาก
บ้านนางสาวศรี ถึง บ้านนาย
สุเมธ หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง
 ครบทุกครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าระยะทางยาว 150 ม. 233,000 233,000 233,000 233,000 233,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีไฟฟ้า
ใช้ท่ัวถึง ครบทุก
ครัวเรือน

ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบ
ทุกครัวเรือน

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง

69 โครงการขยายไหล่ทางจาก
ถนนมิตรภาพ ถึง หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ขยายเขตไหล่ทางกว้างฝ่ังละ 1.00 ม.
 ยาว 280 ม.

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 9

กองช่าง

70 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนางสาวศรี ถึง บ้านนาย
สุเมธ หมู่ 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 4,800 ตร.ม.

     2,600,000      2,600,000      2,600,000     2,600,000      2,600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

71 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
หน้าวัดนาดีเช่ือมถนน ลาดยาง
ไปโรงพยาบาล โนนแดง หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
900 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า  4,500 ตร.ม.

     2,420,000      2,420,000      2,420,000     2,420,000      2,420,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

72 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบ
หนองนาดี หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทางยาว 
1,100 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,500 ตร.ม.

     2,900,000      2,900,000      2,900,000     2,900,000      2,900,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

73 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
บ้านนายแดง หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
60 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 240 ตร.ม.

       133,000        133,000        133,000        133,000        133,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

74 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย
ทุ่งสว่าง หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
200 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 800 ตร.ม.

       440,000        440,000        440,000        440,000        440,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

75 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
บ้านนาดีผ่านบ้านผู้ใหญ่บ้าน 
ถึง ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,250 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.

     2,700,000      2,700,000      2,700,000     2,700,000      2,700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

- 225 -



2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

76 โครงการก่อสร้างถนน ลาดยาง
 นายอ๊อด-นานายอาจ หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ลาดยางขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.
 ยาว 750 ม. หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ี
ลาดยางไม่น้อยกว่า  3,750 ตร.ม. 
ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 ม.

2,463,000 2,463,000 2,463,000 2,463,000 2,463,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

77 โครงการถนน คสล. จากแยก
โนนไพวัลย์ ผ่านป่าช้านาดี 
เช่ือมต่อบ้านดอยาว หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.

3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 3,330,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

78 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางนวลน้อย ถึง 
แยกตาปู่นาดี หมู่ 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
90 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 360 ตร.ม.

199,800 199,800 199,800 199,800 199,800 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

79 ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก
แยกโนนไพวัลย์ ผ่านป่าช้านาดี
 เช่ือมต่อบ้านดอนยาว หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทางยาว 
1,400 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.

     3,700,000      3,700,000      3,700,000     3,700,000      3,700,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

80 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกนานายอ๊อด-นานายอาจ 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 
เมตรยาว 750 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.

       360,000        360,000        360,000        360,000        360,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

81 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกซอยบ้านนายแดง หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 60 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. หรือ
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. หรือมี
ปริมาตรไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม.
ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม.

         39,000          39,000          39,000         39,000          39,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 10

กองช่าง

82 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกจากสะพานแขวนไปโนน
ปูน้อย หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00
 ม. ยาว 1,700 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
 หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,800 ตร.ม.

       820,000        820,000        820,000        820,000        820,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 11

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

83 โครงการก่อสร้างถนนดินหิน
คลุกนานายเมืองผ่านโนนข้าว
แป้ง หมู่ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 1,000 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 780 
ตร.ม.

       600,000        600,000        600,000        600,000        600,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 11

กองช่าง

84 โครงการถนนหลัง อบต.เช่ือม
หนองสระจุดไปโคกดอนขวาง
 หมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชนมี
ถนนในการ
คมนาคม ไป - มา 
สะดวก

เสริมคันดินกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง
ยาว 1,400 ม. สูงโดยเฉล่ีย 0.50 ม. 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,600 ตร.ม. 
หรือมีปริมาตรไม่น้อยกว่า 2,800 ลบ.
ม. ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกกว้าง 
4.00 ม. ยาว 1,400 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,600
 ตร.ม.

       849,000        849,000        849,000        849,000        849,000 ร้อยละ 80 ของ
ประชาชน มีถนน
สัญจรไป - มา 
สะดวก ปลอดภัย

ประชาชนมี
ถนน เพ่ือ
การสัญจรไป
 - มา สะดวก

ประชาคมแผน
หมู่ 11

กองช่าง
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ีมาของ
โครงการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

85 โครงการก่อสร้างคลองดาด
คอนกรีตจากสะพานแขวนไป
โนนปูน้อย หมู่ 11

เพ่ือให้เกษตรกร มี
น้ าไหลผ่านได้
สะดวก และมีน้ า
เพ่ือท าการเกษตร
อย่างพอเพียง

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ปากกว้าง 1.90 
ม. สูง 0.70 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 
1,300 ม

     1,110,000      1,110,000      1,110,000     1,110,000      1,110,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
เพียงพอในการท า
เกษตร

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพียงพอใน
การท า
การเกษตร

ประชาคมแผน
หมู่ 11

กองช่าง

86 โครงการก่อสร้างคลองดาด
คอนกรีต จากหนองสระ ถึง 
นานายประกอบ หมู่ 11

เพ่ือให้เกษตรกร มี
น้ าไหลผ่านได้
สะดวก และมีน้ า
เพ่ือท าการเกษตร
อย่างพอเพียง

ขนาดกว้าง 0.50 ม. ปากกว้าง 1.90 
ม. สูง 0.70 ม. หนา 0.07 ม. ยาว 
1,100 ม

       939,000        939,000        939,000        939,000        939,000 ร้อยละ 80 ของ
เกษตรกรมีน้ าใช้
เพียงพอในการท า
เกษตร

เกษตรกรมีน้ า
ใช้เพียงพอใน
การท า
การเกษตร

ประชาคมแผน
หมู่ 11

กองช่าง

รวม 86 โครงการ  -  - 
95,690,881  95,690,881  95,690,881  95,690,881  95,690,881  

 -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 ขุดลอกหนองระหาร หมู่ 4 เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าใน
การเกษตรเพียงพอ
ในการใช้ประโยชน์

ปากกว้าง 180 ม. ก้นกว้าว 173 ม. ลึก
 3.50 ม. ยาว 230 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 41,400 ตร.ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 100,682.50 ลบ.ม.

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชนมีน ้าใช้
เพียงพอส้าหรับการ
อุปโภค - บริโภค

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จาก
แหล่งน ้า

ประชาคม
แผนหมู่ 4

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองแค 2 
( นานางสุนีย์) หมู่ 4

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ

ปากกว้าง 30 ม. ก้นกว้าว 24 ม. ลึก 
3.00 ม. ยาว 450 ม. หรือมีพื นท่ีไม่
น้อยกว่า 13,500 ตร.ม. หรือมีปริมาตร
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,375 ลบ.ม.

1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 1,455,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน มีแหล่ง
กักเก็บน ้าไว้เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาคม
แผนหมู่ 4

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ

       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร)

           2.2 แผนงานการเกษตร

ท่ีมาของ
โครงการ
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ีมาของ
โครงการ

3 โครงการขุดลอกโนนข้าว
แป้ง หมู่ 5

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ

ปากกว้าง 10 ม. ก้นกว้าง 6 ม. ลึก 2 ม.
 ยาว 1,300 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
13,000 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 14,300 ลบ.ม.

       570,000        570,000        570,000        570,000        570,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน มีแหล่ง
กักเก็บน ้าไว้เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาคม
แผนหมู่ 5

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลองโพธ์ิ 
ถึง ห้วยนาใหม่ หมู่ 6

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ

ปากกว้าง 15.00 ม. ก้นกว้าง 9.00 ม. 
ลึก 3.00 ม. ยาว 1,200 ม. หรือมีพื นท่ี
ไม่น้อยกว่า 18,000 ตร.ม. หรือมี
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 25,200 ลบ.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน มีแหล่ง
กักเก็บน ้าไว้เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาคม
แผนหมู่ 6

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกคลองจาก
บ้านส้าโรง ถึง บ้านนาดี หมู่
 9

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ

ปากกว้าง 3 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ลึก 2 ม. 
ยาว 650 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
1,950 ตร.ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 2,112.5 ลบ.ม.

87,000 87,000 87,000 87,000 87,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน มีแหล่ง
กักเก็บน ้าไว้เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาคม
แผนหมู่ 9

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกคลองจาก
หมู่ท่ี 3 ถึงนานายประกอบ

เพ่ือให้ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
ใช้เพ่ือการเกษตร 
อย่างเพียงพอ

ปากกว้าง 3 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ลึก 2 ม. 
ยาว 1,100 ม. หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
3,300 ตร.ม.

147,000 147,000 147,000 147,000 147,000 ร้อยละ 100 
ประชาชน มีแหล่ง
กักเก็บน ้าไว้เพ่ือ
การเกษตร

ประชาชนมี
แหล่งกักเก็บน ้าไว้
เพ่ือการเกษตร
อย่างเพียงพอ

ประชาคม
แผนหมู่ 11

กองช่าง

รวม 6 โครงการ  -  - 6,259,000    6,259,000    6,259,000    6,259,000   6,259,000     -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการล้อมร่ัวสระหนองแวง หมู่ 3 ล้อมร้ัวสระหนอง
แวง เพ่ือป้องกัน
สัตว์เล้ียงลงสระน้้า

ล้อมร่ัวสระหนองแวงยาว 700 ม. 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 100 
ป้องกันสัตว์เล้ียง
ลงสระน้้า

ป้องกันสัตว์เล้ียง
ลงสระน้้า

ประชาคม
แผนหมู่ 3

กองช่าง

2 โครงการล้อมร้ัวหนองระหาร หมู่ 4 เพ่ือล้อมร้ัวหนอง
ระหาร ป้องกันสัตว์
เล้ียงลงในหนอง
ระหาร

ล้อมร้ัวหนองระหารยาว 770 ม.        500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 100 ของ
สัตว์เล้ียงไม่
สามารถลงหนอง
ระหารได้

สัตว์เล้ียงไม่
สามารถลงหนอง
ระหารได้

ประชาคม
แผนหมู่ 4

กองช่าง

รวม 2 โครงการ  -  - 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000   1,000,000     -  -  - 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

            5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ยุทธศาสตร์ท่ี  4 ด้านการพัฒนาสังคม

        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5. ด้านการพัฒนาสังคม

ท่ีมาของ
โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนพัฒนาชุมชน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

- 232 -



2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

            1.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านหินเง้ิม หมู่ท่ี 5
 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือม บ้านหัวตลาด ต าบลส า
พะเนียง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,180 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 5,900 
ตารางเมตร

      2,200,000       2,200,000       2,200,000       2,200,000       2,200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แบบ ผ. 02/2

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากคลองอีสานเขียว
 ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมบ้าน
ระหันค่าย ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 2,800 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 8,400 ตาราง
เมตร

      5,009,400       5,009,400       5,009,400       5,009,400       5,009,400 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน
ป่าตะแบง หมู่ท่ี 8 ผ่านบ้านนา
ดี หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมถนนมิตรภาพ เขตติดต่อ
ต าบลโนนตาเถร

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางชนิดแอส
ฟัลติกผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 2,450 
เมตร หนา 0.04 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
14,700 ตารางเมตร

      9,567,250       9,567,250       9,567,250       9,567,250       9,567,250 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านป่าตะแบง ต าบลดอน
ยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม บ้าน
ดอนทะบวง ต าบลเทพาลัย 
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.04 เมตร มีพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 10,500 
ตารางเมตร

      6,820,000       6,820,000       6,820,000       6,820,000       6,820,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน
นาดี หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนยาว
ใหญ่ เช่ือมต่อบ้านดอนตะหนิน
 ต าบลโนนแดง

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางชนิดแอส
ฟัลติกผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 1,000 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
6,000 ตารางเมตร

      2,200,000       2,200,000       2,200,000       2,200,000       2,200,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาดี เช่ือม
บ้านส าโรง เช่ือมบ้านป่าตะแบง
 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมต่อเขตต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 16,500 ตารางเมตร

      9,511,700       9,511,700       9,511,700       9,511,700       9,511,700 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กจากบ้านหินเง้ิม 
ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา ผ่าน
โนนปูน้อยเช่ือมเขตต าบลส า
พะเนียง อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,400 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 17,000 ตารางเมตร

      9,801,000       9,801,000       9,801,000       9,801,000       9,801,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

8 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านศรี
วัฒนา หมู่ท่ี 6 ต าบลดอนยาว
ใหญ่ ผ่านห้วยนาใหม่ เช่ือม
เขตบ้านคู ต าบลส าพะเนียง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 18,500 ตารางเมตร

     10,670,000      10,670,000     10,670,000      10,670,000     10,670,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากถนนมิตรภาพ ผ่านบ้านนาดี
 ถนนสายบ้านดอนอุดม ต าบล
ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม 
บ้านหนองตาโล ต าบลโนนแดง
 อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 3,800 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 19,000
 ตารางเมตร

     13,420,000      13,420,000     13,420,000      13,420,000     13,420,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านดอนยาว 
ผ่านหนองสระ โคกดอนขวาง 
ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา เช่ือม
เขตบ้านโนนไพรวัลย์ ต าบล
โนนตาเถร อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
3,700 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 18,500 ตารางเมตร

     10,670,000      10,670,000     10,670,000      10,670,000     10,670,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหนองกวางจ่อย 
จากบ้านดอนอุดม ต าบลดอน
ยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมบ้าน
ดอนตัดเรือ ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 10,500 ตารางเมตร

      6,044,500       6,044,500       6,044,500       6,044,500       6,044,500 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
จากบ้านนาดีผ่านบ้านป่า
ตะแบง ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา เช่ือมบ้านหนอง
ตาโล ต าบลโนนแดง อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 1,800 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 9,000
 ตารางเมตร

      6,930,000       6,930,000       6,930,000       6,930,000       6,930,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลติกคอนกรีต จากบ้าน
ดอนยาว หมู่ท่ี 3 ต าบลดอน
ยาวใหญ่ เช่ือมบ้านหนองตาโล 
ต าบลโนนแดง

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางชนิดแอส
ฟัลติกผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 4,900 
เมตร หนา 0.10 เมตร 
พร้อมไหล่ทางหินคลุก
กว้างข้างละ 1.00 เมตร

     11,000,000      11,000,000     11,000,000      11,000,000     11,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากบ้านนาดี หมู่ท่ี 
10 ต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอ
โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา 
เช่ือมถนนมิตรภาพ ต าบลโนน
ตาเถร อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
2,100 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีมีพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 12,600 ตาราง
เมตร

      7,372,200       7,372,200       7,372,200       7,372,200       7,372,200 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

15 โครงการปรับปรุงต่อเติมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก จากแหล่ง
เรียนรู้ถึงถนนมิตรภาพ บ้าน
หนองระหาร หมู่ท่ี 1 ต าบล
ดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา เช่ือมเขต
ต าบลโนนตาเถร อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
1,200 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 6,000 ตารางเมตร

      3,537,600       3,537,600       3,537,600       3,537,600       3,537,600 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
รอบแหล่งพันธ์ุกรรมพืชบ้านนา
ดี หมู่ท่ี 10 ต าบลดอนยาวใหญ่
 อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนลาดยางกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.04 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,000
 ตารางเมตร

      7,040,000       7,040,000       7,040,000       7,040,000       7,040,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

17 โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อม
ลงหินคลุก บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 
ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมบ้าน
หนองตาโล ต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนดินหินคลุกขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
775 เมตร หนาเฉล่ีย 
0.15 เมตร

         500,000          500,000         500,000          500,000         500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

18 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
หินคลุก สายทางถนนทางหลวง
ชนบทโนนตาเถร – โนนแดง 
จากจุดส้ินสุดถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านหนองระหาร หมู่ท่ี 1
 ต าบลดอนยาวใหญ่ เช่ือมเขต
ต าบลโนนตาเถร (ถนน
มิตรภาพ) อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนหินคลุกขนาดกว้าง
 4.00 เมตร ยาว 400 
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 
เมตร

         500,000          500,000         500,000          500,000         500,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.

19 โครงการก่อร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านศรีวัฒนา หมู่ท่ี
 6 เช่ือมเขตต าบลส าพะเนียง 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

1. เพ่ือให้การคมนาคมของ
ราษฎรมีความสะดวกและ
ปลอดภัย
2. เพ่ือให้ราษฎรขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรออกสู่
ตลาดได้รวดเร็ว และมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของราษฎร

ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กผิวจราจรกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 900 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 3,600 ตาราง
เมตร

      2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000       2,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ผู้ใช้ถนนไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

เม่ือด าเนินโครงการแล้ว
เสร็จ ราษฎรท้ัง 2 
ต าบล มีความสะดวก
และปลอดภัยในการ
คมนาคม สามารถ
ขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรออกสู่ตลาดได้
รวดเร็ว มีรายได้เพ่ิมข้ึน

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)
ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

งบประมาณ หน่วยงาน
ท่ีขอ

ประสาน

20 โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
ก่อสร้างอาคารพร้อมปรับปรุง
ภูมิทัศน์ตลาดประชารัฐ บ้าน
หนองน้ าขาว (ข้างโรงสีเก่า) 
หมู่ท่ี 2 ต าบลดอนยาวใหญ่

1 เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาล
ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนบนแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2 เพ่ือพัฒนาตลาดของ
ท้องถ่ินให้มีความสะอาด
3 เพ่ือเปิดโอกาสให้
เกษตรกรน าผลผลิตมาขาย

ปรับปรุงพ้ืนท่ีและ
ก่อสร้างอาคารพร้อม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด
ประชารัฐ

     25,000,000      25,000,000     25,000,000      25,000,000     25,000,000 ความพึงพอใจ
ของประชาชน
ท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80

ประชาชนได้ประโยชน์
จากตลาดประชารัฐ มี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน

อบจ.

รวม 20 โครงการ  -  - 149,793,650  149,793,650  149,793,650  149,793,650  149,793,650   -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02/2

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการพัฒนาเกษตรกร

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การพัฒนาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร) 

       2.2 แผนงานการเกษตร

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการขุดลอกหนองสอง
ห้อง บ้านป่าตะแบง หมู่ท่ี 
8 ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 30.00 
เมตร ยาวเฉล่ีย 300 
เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร

       610,000        610,000         610,000         610,000        610,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

2 โครงการขุดขยายหนอง
สองห้อง บ้านป่าตะแบง 
หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้าง 45 เมตร ก้น
กว้าง 35 เมตร ลึก 6 
เมตร ยาวเฉล่ีย 500 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 22,500 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 120,000 
ลูกบาศก์เมตร

     4,879,000      4,879,000      4,879,000      4,879,000     4,879,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส้าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส้าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนยาวใหญ่ อ้าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

3 โครงการขุดลอกสระหนอง
แวง (บ่อประปา) บ้านดอน
ยาว หมู่ท่ี 3 ต าบลดอน
ยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 100 เมตร
 ก้นกว้าง 90 เมตร ยาว 
200 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00
 เมตร พร้อมขนย้ายดิน

       500,000        500,000         500,000         500,000        500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

4 โครงการขุดลอกห้วยนา
ใหม่ บ้านหนองจาน หมู่ท่ี 
4 ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 170 เมตร
 ก้นกว้าง 160 เมตร ยาว
 200 เมตร ลึกเฉล่ีย 
3.50 เมตร พร้อมขน
ย้ายดิน

     3,000,000      3,000,000      3,000,000      3,000,000     3,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

5 โครงการขุดลอกหนองสระ
 บ้านดอนอุดม หมู่ท่ี 11 
ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 100 เมตร
 ก้นกว้าง 90 เมตร ยาว 
350 เมตร ลึกเฉล่ีย 3.00
 เมตร พร้อมขนย้ายดิน

     2,546,000      2,546,000      2,546,000      2,546,000     2,546,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

6 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
หนองสระ บ้านดอนอุดม 
หมู่ 11

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้าง 120 เมตร ก้น
กว้าง 100 เมตร ลึก 6 
เมตร ยาวเฉล่ีย 200 
เมตร หรือมีพื นท่ีไม่น้อย
กว่า 24,000 ตารางเมตร
 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 132,000 
ลูกบาศก์เมตร

   10,000,000    10,000,000     10,000,000     10,000,000    10,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

7 โครงการขุดลอกหนองนาดี
 บ้านนาดี หมู่ท่ี 10 ต าบล
ดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 30.00 
เมตร ยาวเฉล่ีย 300 
เมตร ลึกเฉล่ีย 5.00 เมตร

       610,000        610,000         610,000         610,000        610,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

8 โครงการขุดลอกหนองหาร
 พร้อมขนย้ายดิน บ้าน
หนองจาน หมู่ท่ี 4 
ต าบลดอนยาวใหญ่

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ขุดลอก กว้าง 120 เมตร
 ยาวเฉล่ีย 230 เมตร ลึก
เฉล่ีย 3.50 เมตร พร้อม
ขนย้ายดิน

     6,000,000      6,000,000      6,000,000      6,000,000     6,000,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

9 โครงการขุดลอกคลองแค 2
 บ้านหนองน  าขาว หมู่ท่ี 2
 ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง เช่ือม 
คลองชมพู ต าบลโพนทอง 
อ าเภอสีดา จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ด าเนินการ ขุดลอกเพ่ือ
กักเก็บน  า ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,800 
ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด

       500,000        500,000         500,000         500,000        500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

10 โครงการขุดลอกล าห้วยหิน
เงิ ม ช่วงบ้านหนองเด่ิน 
หมู่ท่ี 7 ต าบลดอนยาวใหญ่
 เช่ือมเขต บ้านดอนตัดเรือ
 อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ด าเนินการ ขุดลอกเพ่ือ
กักเก็บน  า ปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า 13,800 
ลบ.ม. ตามแบบและ
รายละเอียดท่ี องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาก าหนด

       500,000        500,000         500,000         500,000        500,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

11 โครงการขุดลอกหนองระ
หาร บ้านหนองจาน หมูท่ี 
4 ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมต่อห้วยวังชมพู ต าบล
โนนตาเถร

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้างเฉล่ีย 97 เมตร
 กว้าง 91 เมตร ลึก 3.00
 เมตร ยาว 231 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
22,407 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 32,571 
ลูกบาศก์เมตร

     1,278,000      1,278,000      1,278,000      1,278,000     1,278,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนทั ง 2 ต าบล 
มีแหล่งน  าส าหรับใช้ใน
การอุปโภค - บริโภค 
และใช้ในการเกษตร
เพียงพอ

อบจ.

12 โครงการขุดลอกหนองสระ
 บ้านดอนอุดม หมูท่ี 11 
ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมต่อห้วยดอนตัดเรือ 
ต าบลโนนแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้างเฉล่ีย 80 เมตร
 กว้าง 76 เมตร ลึก 2.00
 เมตร ยาว 163 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
13,040 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 25,428 
ลูกบาศก์เมตร

     1,496,000      1,496,000      1,496,000      1,496,000     1,496,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

13 โครงการขุดลอกหนองสอง
ห้อง บ้านป่าตะแบง หมูท่ี 
8 ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมต่อบ้านหนองตาโล 
ต าบลโนนแดง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้างเฉล่ีย 42 เมตร
 กว้าง 36 เมตร ลึก 3.00
 เมตร ยาว 470 เมตร 
หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
19,740 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 31,020 
ลูกบาศก์เมตร

     1,217,000      1,217,000      1,217,000      1,217,000     1,217,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

14 โครงการขุดลอกห้วยวังไทร
 บ้านศรีวัฒนา หมูท่ี 6 
ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมต่อห้วยหัวตลาด 
ต าบลส าพะเนียง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้างเฉล่ีย 17 เมตร
 กว้าง 11 เมตร ลึก 3.00
 เมตร ยาว 1,500 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
25,500 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 42,000 
ลูกบาศก์เมตร

     1,647,000      1,647,000      1,647,000      1,647,000     1,647,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

15 โครงการขุดลอกห้วยหินเงิ ม
 บ้านหินเงิ ม หมูท่ี 5 
ต าบลดอนยาวใหญ่ 
เช่ือมต่อห้วยดอนตัดเรือ 
ต าบลโนนแดง อ าเภอโนน
แดง จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค - 
บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

ปากกว้างเฉล่ีย 42 เมตร
 กว้าง 36 เมตร ลึก 3.00
 เมตร ยาว 1,700 เมตร
 หรือมีพื นท่ีไม่น้อยกว่า 
71,400 ตารางเมตร 
หรือมีปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า 112,200 
ลูกบาศก์เมตร

     4,396,000      4,396,000      4,396,000      4,396,000     4,396,000 ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ใช้
แหล่งน  าไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80

ประชาชนมีแหล่งน  า
ส าหรับใช้ในการอุปโภค
 - บริโภค และใช้ใน
การเกษตรเพียงพอ

อบจ.

รวม 15 โครงการ  -  - 39,179,000   39,179,000   39,179,000   39,179,000   39,179,000   -  -  - 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

   ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา

       3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

           3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดงาน แสง สี เสียง 
สืบสานต านานประเพณีบุญบ้ัง
ไฟท้องถ่ิน ต าบลดอนยาวใหญ่ 
อ าเภอโนนแดง จังหวัด
นครราชสีมา

เพ่ือรณรงค์ให้ประชาชน
ในท้องถ่ิน ร่วมกัน
อนุรักษ์สืบสานประเพณี
ท้องถ่ิน

1 คร้ัง/ปี ในเขตต าบล
ดอนยาวใหญ่

      500,000        500,000        500,000        500,000        500,000 ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ฯ รู้จักอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีคงอยู่ต่อไป

อบจ.

2 โครงการจัดงานสืบสาน
ประเพณีบุญบ้ังไฟ ต าบลดอน
ยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือส่งเสริม/อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี บุญ
บ้ังไฟให้คงอยู่ตลอดไป

1  คร้ัง/ปี ในเขตต าบล
ดอนยาวใหญ่

1,000,000   1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    ร้อยละ 100 ของ
ประชาชน ได้เห็น
คุณค่าของวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถ่ิน

ประชาชนเข้าร่วมงาน
ฯ รู้จักอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีคงอยู่ต่อไป

อบจ.

รวม 2 โครงการ  -  - 1,500,000   1,500,000    1,500,000    1,500,000    1,500,000     -  -  - 

งบประมาณ
หน่วยงานท่ี
ขอประสาน

ตัวชีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

แบบ ผ. 02/2
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน ้าขนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จ้านวน 4 เคร่ือง 22,000 22,000 22,000       22,000       22,000       กองช่าง

2 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองตัดหญ้า สะพายบ่า จ้านวน 2 เคร่ือง 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส้านักปลัด

3 การเกษตร ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) จ้านวน 4 เคร่ือง 72,800       72,800       72,800       72,800       72,800       ส้านักปลัด

102,800 102,800 102,800 102,800 102,800 -

           2.2 แผนงานการเกษตร

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ
        2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ (การพัฒนาแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร)

รวม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงแบบพกพา เคล่ือนท่ี จ านวน 1 ชุด 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ

2 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือช้ันวางวารสาร ช้ันวางหนังสือ มี 5 ช้ัน จ านวน 1 อัน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 กองการศึกษาฯ

3 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือท่ีแขวนหนังสือพิมพ์ แขวนหนังสือพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่า 5 ฉบับ 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 กองการศึกษาฯ

4 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือบอร์ดนิทรรศการ ไม้ 4 พับ จ านวน 1 อัน 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 กองการศึกษาฯ

5 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือน 2 บาน จ านวน 2 ตู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ

6 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เหล็ก (แบบ 2 บาน) จ านวน 2 ตู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กองการศึกษาฯ

7 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว 7,000          7,000          7,000          7,000          7,000         กองการศึกษาฯ

8 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 1 ตัว 3,000          3,000          3,000          3,000          3,000         กองการศึกษาฯ

9 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง 16,000         16,000         16,000         16,000         16,000        กองการศึกษาฯ

10 การศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สนาม จัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองการศึกษาฯ

รวม 168,000 168,000 168,000 168,000 168,000

             3.1 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
         3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 3 ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 งบประมาณ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือรถดับเพลิง จ านวน  1 คัน        30,000,000        30,000,000        30,000,000       30,000,000        30,000,000 ส านักปลัด

2 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง จัดซ้ือรถบรรทุกน้ า จ านวน  1 คัน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ส านักปลัด

3 การรักษาความสงบ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ชนิดประจ าท่ี ขนาด 10
 วัตต์ 1เคร่ือง และชนิดมือถือ จ านวน 5 เคร่ือง

60,000            60,000            60,000            60,000            60,000            ส านักปลัด

32,860,000            32,860,000       32,860,000      32,860,000       32,860,000 -

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณ

           5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการพัฒนาสังคม
        5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 5 ด้านการพัฒนาด้านสังคม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะส ำหรับบริกำรประชำชน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

2 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคำเตอร์ส ำหรับบริกำรประชำชน 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 ส ำนักปลัด

3 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน  4 หลัง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

4 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน จ ำนวน 2  ชุด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ส ำนักปลัด

5 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะโฟมิกำ จ ำนวน  10  ชุด 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 ส ำนักปลัด

6 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน  10  ชุด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส ำนักปลัด

7 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง

จัดซ้ือรถขยะ จ ำนวน  1  คัน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ส ำนักปลัด

8 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จัดเคร่ืองขยำยเสียง จ ำนวน  1  ชุด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส ำนักปลัด

9 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับประมวลผล 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

10 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

11 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จัดซ้ือรถยนต์ จ ำนวน 1 คัน 900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 กองคลัง

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืน 

 งบประมาณ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก

        6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
            6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)
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2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

 งบประมาณ
หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบหลัก
ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

12 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือกล้อง CCTV  จ ำนวน 20 ตัว 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

13 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ จ ำนวน 2 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

14 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำนพร้อมเก้ำอ้ี จ ำนวน 1  ชุด 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

15 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะท ำงำน 
จ ำนวน 1 ตัว

7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 กองคลัง

16 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้ำอ้ีส ำหรับห้องประชุมสภำ จ ำนวน 13 ตัว 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 ส ำนักปลัด

17 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้ำอ้ี จ ำนวน 5 ตัว 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 ส ำนักปลัด

18 บริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้ำอ้ีพลำสติก จ ำนวน 150 ตัว 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ส ำนักปลัด

19 บริหำรงำนท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน จ ำนวน 2 เคร่ือง          118,000          118,000          118,000          118,000          118,000 ส ำนักปลัด

20 บริหำรงำนท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จัดซ้ือตู้เหล็ก (แบบ 2 บำน) จ ำนวน 4 หลัง           20,000           20,000           20,000           20,000           20,000 ส ำนักปลัด/กองคลัง

21 บริหำรงำนท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 18,000 บีทียู จ ำนวน 2 ตัว           54,400           54,400           54,400           54,400           54,400 ส ำนักปลัด

22 บริหำรงำนท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน เคร่ืองปรับอำกำศขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 3 ตัว          136,500          136,500          136,500          136,500          136,500 ส ำนักปลัด

2,859,900 2,859,900 2,859,900 2,859,900 2,859,900รวม
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 19,000 19,000 19,000 19,000 19,000 ส านักปลัด

2 เคหะและชุมชน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 กองช่าง

41,000 41,000 41,000 41,000 41,000

รายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยาวใหญ่ อ าเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบหลัก

รวม

ท่ี แผนงาน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

  ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

หมวด ประเภท
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

 งบประมาณ

       6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ท่ี 6 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

           6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล 
     ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและประเมิน
ยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548 หมวด 6 ข้อ 29 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และในการประเมินแผนนั้น จะต้องดำเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 

การวัดผลในเชิงปริมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้นมา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมรการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
หมวด 6 ข้อ 29 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
    แบบท่ี 1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
(แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561) 

 การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan (www.dla.go.th) 
 การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
     การจัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ โดยภาพรวม 
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลในภาพรวม 
 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
     แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
     แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการให้บริการ 
     แบบท่ี 3/4 แบบประเมินความพึงพอใจและจูงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 

1. เกิดการพัฒนาที่ล่าสุด เพราะการดำเนินงานต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการหลาย
ขั้นตอน  สลับสับซ้อน 

2. ประชาชนอาจเกิดความความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก และบางเรื่องอาจทำ

ไม่ได้ 

http://www.dla.go.th/
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ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  ผลจากการพัฒนาท้องถิ่น 
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และให้มีความสอดคล้องกัน 
2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566-2570) 
3. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครง/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ใน

ปีงบประมาณนั้น 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ  และเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่ต้อง

ดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 

 
 





 

 

 


