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ค าน า 
 

  แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้า ประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และ กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่ องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้
หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการ
พิจารณาตัดสินใจในแนวทางการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙ โดยสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณ าการ
แผนของต าบลนิคมสร้างตนเอง ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๐  ซึ่งมีประชาชนและกลุ่มภาคีพัฒนาในองค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองร่วมระดมความคิดในการเสนอโครงการพัฒนา /กิจกรรม  ตามสภาพ
ปัญหา  ความต้องการส่วนร่วมของชุมชน โดยเป็นไปตามแผนพัฒนาเศ รษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  พ.ศ. ๒๕๖๐  – ๒๕๖๔    โดยใช้แนวคิดท่ีต่อเนื่ องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘-๑๑ ที่ยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา ” ในทุก
มิติ ให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เกิดความสมานฉันท์ของทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมพัฒนา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนน าไปสู่ประโยชน์สุขอันสูงสุดของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  ประชาชนและหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะได้รับประโยชน์จาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑  – พ.ศ. ๒๕๖๔) เพ่ือให้เป็น
แนวทางการด าเนินงานอย่างรอบคอบ และใช้ทรัพยากรการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน และสามารถพัฒนาชุมชน สังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป จึงอนุมัติ ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฉบับ
นี้ 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
                                                                                  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙    
 



ส่วนที่ ๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
   สภาพทั่วไป 

  ลักษณะท่ีตั้ง 
 ต าบลนิคมสร้างตนเองเป็นต าบลหนึ่งใน ๑๒  ต าบลของอ าเภอพิมาย   จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของอ าเภอพิมาย   ประมาณ ๗ กิโลเมตร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๘๙ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
๕๖,๐๐๐ ไร่ 

  อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศใต้ ติดต่อกับ ต าบลหลุ่งประดู่ อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองระเวียง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลรังกาใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

   



ภาพท่ีตั้งและอาณาเขตติดต่อของต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 

  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะทั่วไปของต าบลนิคมสร้างตนเองพิมาย เป็นเนินลูกคลื่นมีความลาดเทสูง เนินจะอยู่ส่วนกลาง
ของต าบล พ้ืนที่ลาดต่ าอยู่ทางทิศตะวันตกและตะวันออกของต าบล ต าบลนิคมสร้าง ตนเองมี   พ้ืนที่ป่าไม้ 
โดยประมาณ 452 ไร่ อากาศหนาวที่สุด เดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดประมาณ 14 องศาเซลเซียส อากาศ
ร้อนที่สุด เดือนเมษายน อุณหภูมิสูงที่สุด 37 องศาเซลเซียส 

   ปริมาณน้้าฝน 

 จากการเก็บข้อมูลปริมาณน้ าฝนที่ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสี มา จ านวน 10 ปี
ระหว่างปี พ .ศ. 2540 -  2549 พบว่าปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุดในปี พ .ศ. 2543  จ านวน 1,591.30 มิลลิเมตร 
และในปี พ .ศ. 2541 มีปริมาณน้ าฝนน้อยที่สุด  จ านวน 818 .90 มิลลิเมตร  ส าหรับการกระจายตัวของ
ปริมาณน้ าฝน  จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2549  พบว่าเดือน กันยายน มี
ปริมาณฝนตกมากที่สุด เฉลี่ยปริมาณน้ าฝน 214.70  มิลลิเมตร  รองลงมาได้แก่เดือน พฤษภาคม  ปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ย 169.60  มิลลิเมตรและเดือน ธันวาคมเป็นเดือนที่มีฝนตกเฉลี่ยน้อยที่สุด 
(ชื่อแหล่งที่มา,  ระบุปีที่จัดพิมพ์ข้อมูล)  ดังตารางที่ 2-1 และ ภาพที่ 2-2  
ตารางที่ 2-1  ปริมาณฝนเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2540 - 2549) จ าแนกเป็นรายเดือน  

เดือน 
ปี พ.ศ. 

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 เฉลี่ย 

มกราคม 6.9 0 4.4 7.0 0 0 0 42.2 0 0 6.05 
กุมภาพันธ ์ 2.4 8.2 0 37.3 0 86.0 30.6 71.0 1.4 6.6 24.39 
มีนาคม 31.0 58.1 83.4 5.8 24.5 23.7 49.7 41.6 18.8 53.3 38.99 
เมษายน 127.5 4.6 205.1 234.3 42.5 109.5 114.5 71.0 57.2 11.9 97.81 
พฤษภาคม 138.4 92.2 182.2 252.3 151.7 99.5 139.0 98.1 234.8 248.3 163.65 
มิถุนายน 117.6 96.1 174.3 325.7 126.8 61.5 90.4 118.5 96.5 55.9 126.33 
กรกฎาคม 184.2 112.0 242.7 217.2 110.7 47.5 207.3 189.5 66.1 86.1 146.33 
สิงหาคม 130.7 156.1 79.1 304.4 119.5 178.1 105.7 283.5 87 259 170.31 
กันยายน 81.8 154.4 177.9 113.3 246.4 269.8 166.3 392.0 303.0 250.0 215.49 
ตุลาคม 175.3 76.0 162.4 93.6 77.0 91.5 72.5 25.6 139.6 177.4 109.09 
พฤศจิกายน 4.8 61.2 35.4 0 15.1 10.3 0 3.4 17.4 0.9 14.85 
ธันวาคม 0 0 1.5 0 0 15 0 0 1 0.3 1.78 

รวม 1,000.6 818.9 1,348.4 1,591.3 914.2 992.4 976.0 1,336.4 1,072.8 1,149.7  

 (ทีม่า : ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา) 
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ภาพที่ 2-2  ปริมาณฝนเฉลี่ย 10 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2540 - 2549) จ าแนกเป็นรายเดือน 

   แหล่งน้้า 

 แหล่งน้ าธรรมชาติ  
 ~»  อ่างเก็บน ้า 

 อ่างเก็บน้ าห้วยฉกาจ 
  อ่างเก็บน้ าห้วยฉกาจ ตั้งอยู่บริเวณพ้ืนที่บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 1 มีล าห้วยหนองปรือไหลผ่าน
เข้ามาจากเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ ผ่านลงมาจากทิศใต้ เข้าเขตในต าบลและเริ่มไหลผ่านมา
ตั้งแต่บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ที่ 7, บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 15, บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 และไหลเข้าสู่อ่างเก็บ
น้ าห้วยฉกาจ บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 1 
 ~»  ล้าน ้า 

 ล าห้วยฉกาจ (ห้วยหนองปรือ) 
  ล าห้วยฉกาจ หรือเรียกอีกชื่อว่า “ล าห้วยหนองปรือ” เพราะว่าไหลผ่านเข้ามาจากเขตบ้านหนอง
ปรือ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ผ่านลงมาจากทิศใต้ เริ่มตั้งแต่บ้านโนนกระเบื้อง 
หมู่ที่ 7, บ้านถาวรพัฒนา หมู่ที่ 15, บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่ 3 และไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ าห้วยฉกาจ บ้านบุญส่ง
พัฒนา หมู่ที่ 1 จากนั้นก็ส่งน้ าไปตามคลองส่งน้ าชลประทาน ต่อไปยังเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  
 
 



 
 
 
 

 ล าฉมวก 
  ล าฉมวก ไหลจากอ่างเก็บน้ าล าฉมวก ผ่านมาจากทางทิศใต้ เริ่มตั้งแต่บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6, 
บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ 16, บ้านบ่อสาม หมู่ 9, บ้านสายชลพัฒนา หมู่ 18, บ้านจ านงค์ภูมิเวทย์ หมู่ 22 และ
ไหลต่อไปยังเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
 ~»  ฝายน ้าล้น  มีทั้งสิ้น  7  แห่ง คือ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง มีฝายน้ าล้นคอนกรีต  อยู่ทั้งสิ้น 7 จุด ตั้งอยู่ที่ 

 บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ 1  จ านวน     1     แห่ง 
 บ้านเทพหัสดินทร์ หมู่ 5  จ านวน     1     แห่ง 
 บ้านใหม่ฉมวก  หมู่ 6  จ านวน     3     แห่ง 
 บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ 7  จ านวน     1     แห่ง 
 บ้านสะแกงาม  หมู่ 10  จ านวน     1     แห่ง 

 แหล่งน้ าสาธารณะ 
 สระน้ าสาธารณะ             จ านวน   28     แห่ง 
 หนอง, บึงและอ่ืน ๆ   จ านวน   13     แห่ง 

 แหล่งน้ าที่พัฒนาขึ้นเอง 
 ระบบประปาหมู่บ้าน   จ านวน   33     แห่ง 
 คลองส่งน้ าชลประทาน   จ านวน    2     สาย 
 บ่อน้ าตื้น    จ านวน   38     แห่ง 
 บ่อบาดาล/บ่อโยก   จ านวน   56     แห่ง 
 สระน้ าขนาดเล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ชื่อแหล่งที่มา,  ระบุปีที่จัดพิมพ์ข้อมูล)  ดังภาพที่ 2-3  
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   สภาพและลักษณะดิน 



  พ้ืนที่ในเขตต าบลนิคมสร้างตนเอง  มีกลุ่มชุดดิน ดังนี้ 
  1.  กลุ่มชุดดินที่ 17 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินล่าง เป็นดินร่วนเหนียว
ปนทรายหรือดินร่วนเหนียวมีสีเทาหรือมีสีน้ าตาลอ่อน พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่ง
อาจพบศิลาอ่อน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิด ดินพวก
ตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่ ที่พบจะเป็นที่ราบเรียบ เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้ าค่อนข้างเหลวถึงเหลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาเป็นกรดจัดถึงกรดแก่ค่าความเป็นด่าง ประมาณ 4.5 – 5.5  
  ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และมีดินค่อนข้างเป็นทราย 
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท านาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่แต่มีปัญหาเรื่องน้ าแช่ขัง 
  บริเวณท่ีพบได้แก่ หมู่ที่ 1, 6, 9  และหมู่ท่ี 16  เนื้อท่ีประมาณ 1,549.09 ไร่  

  2.  กลุ่มชนิดดินที่ 18 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย มีสีเทาหรือสีน้ าตาลอ่อน พบจุดปะสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงป ะปนกัน เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดิน
พวกตะกอนล าน้ า สภาพพ้ืนที่ที่พบจะเป็นที่ราบเรียบเป็นดินลึก ดินมีระบายน้ าค่อนข้างเหลวถึงเหลว ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ าถึงปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง ค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.5 – 8.0  
        ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่ เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทรายพืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ า ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ท านา 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 3, 7, 8, 12, 15  และหมู่ 19  พ้ืนที่ประมาณ 4,924.22 ไร่ 

  3.  กลุ่มชุดดินที่ 22 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายระบายน้ าค่อนข้างเหลวถึงเหลว 
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกรดแก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ  
4.5 – 5.5  
  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 4, 6, 7, 9, 16, 18,  22  พ้ืนที่ประมาณ  5,131.70 ไร่ 

  4.  กลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อน สีเหลือง
หรือสีแดง เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้ าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และใน
บริเวณท่ีมีความลาดชันสูง จะเกิดการชะล้างทลายของหน้าดินได้ง่าย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 
  ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยและมันส าปะหลัง 
  บริเวณท่ีพบ ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 21 พ้ืนที่ประมาณ 
5,131.70 ไร่ 
 
 
 



 
 
 
  5.  กลุ่มชุดดินที่ 41 เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน 50 ซม. ตอนบนเป็นดินทรายหรือดินร่วน
ปนทราย สีดินเป็นสีน้ าตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนน้ าตาล มีการระบายน้ าถึงดีปานกลาง ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5  
(ชื่อแหล่งที่มา,  ระบุปีที่จัดพิมพ์ข้อมูล)  ดังภาพที่ 2-4 
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 ประชากร 
     ต าบลนิคมสร้างตนเองมีประชากรทั้งสิ้น  11,066 คน แยกเป็นชาย  5,533  คน เป็นหญิง  5,533  คน   
มีจ านวนครัวเรือน  3,198  ครัวเรือน   มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  124  คน/ตรม. 
ตารางที่   จ านวนประชากร จ าแนกตามหมู่บ้าน และเพศ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ้านวน

ครัวเรือน 
จ้านวนประชากร(คน) 

รวม 
หมาย
เหตุ ชาย หญิง 

1 บ้านบุญส่งพัฒนา 202 183 176 359  
2 บ้านพิทักษากร 159 246 267 513  
3 บ้านทวีสงเคราะห์ 164 326 301 627  
4 บ้านจ านงค์ภูมิเวช 167 252 253 505  
5 บ้านเทพหัสดิน 204 332 333 665  
6 บ้านใหม่ฉมวก 196 371 399 770  
7 บ้านโนนกระเบื้อง 217 427 400 827  
8 บ้านหนองหัวช้าง 233 425 427 852  
9 บ้านบ่อสาม 240 440 437 877  
10 บ้านสะแกงาม 203 294 305 599  
11 บ้านหนองหญ้าขาว 122 252 252 504  
12 บ้านโพธิ์งาม 143 272 273 545  
13 บ้านโนนสูง 103 170 167 337  
14 บ้านหนองขอน 67 124 122 246  
15 บ้านถาวรพัฒนา 91 133 138 271  
16 บ้านใหม่ฉมวกเหนือ 94 187 191 378  
17 บ้านบดินทร์เดชา 120 259 250 509  
18 บ้านสายชลพัฒนา 116 171 184 355  
19 บ้านหนองสะแก 63 121 96 217  
20 บ้านบุญส่งสามัคคี 108 208 220 428  
21 บ้านพิทักษ์พัฒนา 84 162 149 311  
22 บ้านจ านงค์พัฒนา 102 178 193 371  



รวมทั้งหมด 3,198   5,533 5,533 11,066    

 (ที่มา  : ข้อมูลจาก ส านักบริหารทะเบียน ที่ว่าการอ าเภอพิมาย  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559) 

 

 

   สภาพทางเศรษฐกิจ 

  การประกอบอาชีพของประชาชนและรายได้ 

 โดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพท าไร่ ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง ปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์  เพาะเห็ดฟาง  
และค้าขาย ดังนั้น รายได้ส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรเป็นหลัก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 

ตารางที่ 2-4  รายได้เฉลี่ยคน/ปี จ าแนกตามหมู่บ้าน 



ล าดับที่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ยคน/ปี (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

บ้านจ านงค์พัฒนา หมู่ 22 
บ้านเทพหัสดินทร์ หมู่ 5 
บ้านสายชลพัฒนา หมู่ 18 
บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ 1 
บ้านพิทักษากร หมู่ 2 
บ้านพิทักษ์พัฒนา หมู่ 21 
บ้านจ านงค์ภูมิเวช หมู่ 4 
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ 11 
บ้านใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ 16 
บ้านโนนสูง หมู่ 13 
บ้านบ่อสาม หมู่ 9 
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 8 
บ้านโนนกระเบื้อง หมู่ 7 
บ้านบุญส่งสามัคคี หมู่ 20 
บ้านถาวรพัฒนา หมู่ 15 
บ้านโพธิ์งาม หมู่ 12 
บ้านหนองขอน หมู่ 14 
บ้านบดินทร์เดชา หมู่ 17 
บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ 3 
บ้านสะแกงาม หมู่ 10 
บ้านใหม่ฉมวก หมู่ 6 
บ้านหนองสะแก หมู่ 19 

97,703.75 
94,172.63 
86,553.26 
75,733.62 
71,787.33 
71,750.70 
69,819.88 
66,252.10 
65,391.48 
62,546.27 
62,329.91 
60,022.44 
59,765.41 
57,462.83 
56,044.87 
55,276.61 
54,541.42 
54,317.88 
50,708.77 
50,353.77 
49,963.89 
49,688.55 

เฉลี่ยรายได้คน/ปี ของคนในพื้นที่ 64,038.18 

 (ที่มา : ข้อมูลจาก จปฐ.  ปี พ.ศ. 2554 ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง) 

 

 

 

 

 
  การลงทุนภาคธุรกิจ 



 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ส่วนมากจะเป็นหน่วยธุรกิจพ้ืนฐานขนาดย่อม ซึ่งเป็นร้านค้าขาย
ปลีกและร้านซ่อมเครื่องยานยนต์ ดังนี้ 
 -  ปั้มน้ ามัน   จ านวน     4     แห่ง 
 -  โรงสีข้าวขนาดเล็ก  จ านวน   15     แห่ง 
 -  โรงสีข้าวขนาดกลาง  จ านวน     8     แห่ง 
 -  ร้านค้าปลีกย่อย, ร้านอาหาร จ านวน   87     แห่ง 
 -  แผงลอยจ าหน่ายอาหาร จ านวน   61     แห่ง 
 -  ร้านซ่อมยานยนต์  จ านวน    9    แห่ง 

  การลงทุนภาคการเกษตร 

 ~»  การท้านา ท้าไร-่สวน 

 ประชาชนในต าบลนิคมสร้างตนเอง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท าการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วย
สภาพพ้ืนที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกมากกว่าจะเป็นสังคมอุตสาหกรรม ซึ่งจ า เป็นจะต้องอาศัย พื้นท่ีขนาด
ใหญ่ แหล่งน้ า การคมนาคม แรงงาน และวัตถุดิบต่าง ๆ ที่สามารถเอ้ือต่อปัจจัยการผลิต นั้น ท าให้
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมจะต้องเสี่ยงต่อการลงทุนที่สูง จึงท าให้ประชาชนยังประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพเก่าแก่ที่มีคุณค่าแก่สังคมไทย 
 ปัจจุบันเกษตรกรต าบลนิคมสร้างตนเอง ส่วนใหญ่ท าเกษตรด้านการเพาะปลูกได้แก่  ข้าว  เกษตรกร
ที่ผลิต ข้าวนาปี โดยอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก พันธุ์ข้าวนาปี   ได้แก่ พันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105, กข.6, ข้าวตาแห้ง   
ด้านการปลูกพืชไร่ ได้แก่ การปลูกมันส าปะหลัง พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่  ได้แก่  พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50, ระยอง 
5, ระยอง 90, ระยอง 72, ห้วยบง   อ้อย พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์ 023 L, K 88, มาร์กอส, อู่ทอง  
งาด า  พันธุ์ที่นิยมใช้กับพ้ืนที่ ได้แก่ พันธุ์ มก .18, นครสวรรค์  พ้ืนที่ที่ใช้ท าการเพาะปลูกทางการเกษตร 
สามารถแบ่งออกได้โดยประมาณนี้ 
 -  พ้ืนที่นา   จ านวน  12,487  ไร่ 
 -  พ้ืนที่พืชไร่   จ านวน  21,610  ไร่ 
 -  พ้ืนที่ปลูกหญ้า   จ านวน     280   ไร่ 
 -  พ้ืนที่ไม้ผล   จ านวน     450   ไร่ 
 -  อ่ืน ๆ    จ านวน   2,985   ไร่ 
 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่จ านวนพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรในต าบล ปี พ.ศ. 2550  จ าแนกตามหมู่บ้าน  

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่ 

การเกษตร(ไร)่ 

พื้นที่การเกษตร (ไร่) 

นา พืชไร่ 
ไม้ผลและไม้

ยืนต้น 
1 บ้านบุญส่งพัฒนา                             1,409 252 1,042 115 
2 บ้านพิทักษากร 1,142 31 1,011 100 
3 บ้านทวีส่งเคราะห์ 1,732 441 1,035 248 
4 บ้านจ านงค์ภูมิเวช 1,558 488 845 225 
5 บ้านเทพหัสดินทร์ 1,933 384 1,365 178 
6 บ้านใหม่ฉมวก 2,578 1,456 950 147 
7 บ้านโนนกระเบื้อง 2,873 1,976 744 138 
8 บ้านหนองหัวช้าง 2,558 1,343 1,050 1,540 
9 บ้านบ่อสาม 2,606 989 1,441 151 
10 บ้านสะแกงาม 1,879 690 1,026 163 
11 บ้านหนองหญ้าขาว 1,850 825 822 203 
12 บ้านโพธิ์งาม 1,954 650 1,115 189 
13 บ้านโนนสูง 1,589 - 1,454 135 
14 บ้านหนองขอน 1,308 195 958 155 
15 บ้านถาวรพัฒนา 1,259 79 1,035 145 
16 บ้านใหม่ฉมวกเหนือ 1,191 375 682 134 
17 บ้านบดินทร์เดชา 1,430 242 1,023 165 
18 บ้านสายชลพัฒนา 1,165 164 861 130 
19 บ้านหนองสะแก 1,338 307 861 170 
20 บ้านบุญส่งสามัคคี 1,175 - 1,041 134 
21 บ้านพิทักษ์พัฒนา 835 - 800 35 
22 บ้านจ านงค์พัฒนา 1,150 600 450 100 

รวม 36,532 11,487 21,610 3,310 

 (ที่มา : แผนพัฒนาเกษตรต าบลนิคมสร้างตนเอง ปี พ.ศ. 2550) 



 

 

 
 
 
 ~» สัตว์เลี้ยง   
  ในพ้ืนที่ต าบลนิคมสร้างตนเอง นอกจากการเพาะปลูกพืชไร่ -สวน หรือการท านา แล้วยังมี
การเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งประชาชนได้ยึดถือเป็นอาชีพหลักบาง อาชีพรองบาง และสัตว์ที่เกษตรกรนิยมเลี้ ยง 
ได้แก่ โคนม, โคเนื้อ, สุกร, ไก่เนื้อ, ไก่บ้าน, เป็ด, ปลา, กบ เป็นต้น และสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง เช่น 
  -  โคนม  ได้แก่  โฮลส์ไตน์ฟรีเซี่ยน 
  -  โคเนื้อ ได้แก่  บรามัน และพ้ืนเมือง 
  -  สุกร  ได้แก่  ลาจไวท์, ดูรอคเจอร์ซี่ เป็นต้น 
 โคเนื้อ  เกษตรกรที่เลี้ ยงสัตว์ใหญ่จะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติจะดูแลสัตว์ โดยการท าวัคซีนตามแผน
ของปศุสัตว์อ าเภอ ส่วนการผสมพันธุ์ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติและมีบางส่วนที่มีการผสมเทียม โดย
ติดต่อกับปศุสัตว์อ าเภอหรือสัตวแพทย์โดยการประมาณ 60% 
 โคนม  เกษตรกรที่เลี้ยงส่วนใหญ่ จะเลี้ยงแบบขั งคอกและได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็น “สหกรณ์โคนม
อ าเภอพิมาย” พันธุ์ที่เลี้ยงเป็นพันธุ์ลูกผสมโฮลส์ไตน์ฟรีเซี่ยน (พันธุ์ขาว - ด า) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้น้ านมได้มาก
ที่สุด 
 กระบือ  เป็นพันธุ์พื้นเมือง เกษตรกรจะเลี้ยงกระบือ แบบปล่อยให้หากินตามริมทางถนน และหัวไร่
ปลายนา มีการป้องกันก าจัดโรค  จากปศุสัตว์อาสา  ปีละ  1  ครั้ง  มีการปรับปรุงพันธุ์เป็นส่วนน้อยไม่มี
อาหารข้นให้บริโภค มีการเก็บหญ้าแห้งไว้ให้โค, กระบือกินเป็นส่วนน้อย 
 สุกร  พันธุ์ที่เลี้ยง  เป็นสุกรพันธุ์ลูกผสม  มีการป้องกันก าจัดโรคตามก าหนดเวลาจากปศุสัตว์อาสา ใช้
อาหารเม็ดส าเร็จรูป  
 ไก่, เป็ด  ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไก่พันธุ์พ้ืนเมือง และเป็ดพ้ืนเมือง โดยเลี้ยงแบบกึ่งขังก่ึงปล่อย ส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค  โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงไก่และเป็ดไว้เพ่ือบริโภคภายในครัวเรือน และ
จ าหน่ายในท้องถิ่น 
 การผลิตด้านประมง การเลี้ยงปลาของเกษตรกรส่วนใหญ่ในเขตอ าเภอพิมาย จะนิยมเลี้ยงปลาที่เข้า
มาในบ่อแบบธรรมชาติ  โดยนิยมลงทุนเลี้ยงปลาเพ่ือการค้า  เพราะไม่ต้องลงทุนมาก ปีไหนปริมาณน้ า ฝนตก
ดี ก็จะการเปลี่ยนที่ไปตามน้ าของปลาท าให้ได้ปลาธรรมชาติมาก  ปีไหนปริมาณน้ าฝนน้อยก็จะได้ปลา น้ อย 
ซึ่งเกษตรกรส่วนมากเห็นว่าได้มากได้น้อยไม่เป็นไร เพราะไม่ได้ลงทุนซื้อปลาและอาหารมาเลี้ยง   แต่มีบางราย
ซื้อพันธุ์ปลาและอาหารมาเลี้ยงแต่ประสบปัญหาขาดทุนเพราะปลาตาย  

ตารางที่   ปริมาณผลผลิตในการเพาะปลูกในต าบล  ปี พ.ศ. 2545/2546 



ที ่ ชนิดพืช 
พ้ืนที่ปลูก 

(ไร่) 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ผลผลิตรวม 

(ตัน) 

1 ข้าวนาปี 11,487 580 6,662.46 

2 อ้อยโรงงาน 15,400 10,000 154,000 

3 มันส าปะหลัง 6,210 4,000 24,840 

 (ที่มา : แผนพัฒนาเกษตรต าบลนิคมสร้างตนเอง ปี พ.ศ. 2550) 

 

 
(ชื่อแหล่งที่มา,  ระบุปีที่จัดพิมพ์ข้อมูล)  ดังภาพที่ 2-5 
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ผลิตภัณฑ์ / สินค้าเด่น และสร้างรายได้ดีให้แก่ชุมชน 
ตารางที่ 2-7  ผลิตภัณฑ์ / สินค้าเด่น และสร้างรายได้ดีให้แก่ชุมชน  

ชื่อผลิตภัณฑ/์สินค้า พื้นที่ วิธีการผลิต ตลาด 

ผ้าไหมบ้านใหม่ฉมวก หมู่ 6, 16 - น าผ้าไหมสีต่าง ๆ มาทอเป็นเสื้อผ้า  
เพ่ือสวมใส่ 

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด /ต่างจังหวัด 

 พืช ผัก สวนครัว เห็ด
นางฟ้า  เห็ดฟาง 

หมู่ 1, 2, 3, 
5,  10, 12, 
18, 20, 21 

- ท าเกษตรผสมผสาน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

ขนมไทย (ฝักบัว,  
นางเล็ด, ข้าวแตน) 

หมู่ 1 - น าแป้ง กะทิ น้ าตาล ส่วนผสมอื่น ๆ 
มาผลิตแบบพ้ืนบ้าน 

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

ขนมจีน หมู่ 7, 8, 9, 
1
5 

- น าแป้งมาหมักและผสมให้เข้าที่ แล้ว
น ามาโรยเป็นเส้น พร้อมจ าหน่าย 

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

เสื่อกก หมู่ 12 - ผลิตแบบพ้ืนบ้าน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

ผลิตภัณฑ์จักสาน 
    -  หมวง, ไซ, สุ่ม 
    -  กระเชอ, กระด้ง 
    -  ตะแกรง 
    -  ตะกร้า 

หมู่ 4, 12 - ผลิตด้วยมือทุกอย่างไม่เครื่องทุ่น
แรง  

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

สุรากลั่น, สุราแช่ หมู่ 14 - ผลิตสุรากลั้น บรรจุภัณฑ์ภายนอก
สวยงาม รสชาติดี ไม่มีวัตถุกันเสีย 

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

พันธุ์ข้าว หมู่ 6, 7 - ผลิตแบบพ้ืนบ้าน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 



ในจังหวัด   
 ผ้าฝ้าย ลายขัดพ้ืนฐาน  
ผ้าถุง, ผ้าตัดเสื้อ, 
ผ้าขาวมา้ เป็นต้น 

หมู่ 6, 12 - ผลิตแบบพ้ืนบ้าน, กี่กระตุก ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

สบู่,น้ ายาล้างจาน, 
 แชมพู สมุนไพร 

หมู่ 6, 8 - น าหัวเชื้อ,และส่วนผสมสมุนไพรต่าง
มาผลิตแบบพ้ืนบ้าน 

ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

 ปุ๋ยชีวภาพ 
 

หมู่ 1, 12, 18 - ผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ด ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

 

 

 

 

ตารางที่  ผลิตภัณฑ์ / สินค้าเด่น และสร้างรายได้ดีให้แก่ชุมชน (ต่อ) 

ชื่อผลิตภัณฑ/์สินค้า พื้นที่ วิธีการผลิต ตลาด 

ข้าวสารหอมมะลิ 
(ข้าวคัดขาว, ข้าวกล้อง) 

หมู่ 6, 7 - ผลิตโดยโรงสีชุมชน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

พันธุ์ไก่ชน หมู่ 7 - ฟาร์มขนาดเล็ก ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

พืช ผัก สวนครัว  
เห็ดฟาง 
 

หมู่ 10 - ท าเกษตรผสมผสาน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

ดอกไม้จันทน์ หมู่ 11, 14 - น าธูปเทียน,กระดาษมาประกอบ
เป็นดอกไม้จันทน์ 

ในชุมชน/อ าเภอ 

ผักปลอดสารพิษ หมู่ 3, 12, 13, 
16 

- ท าเกษตรผสมผสาน ในชุมชน/ในอ าเภอ/ 
ในจังหวัด   

 (ที่มา : บูรณาการแผนชุมชนต าบลนิคมสร้างตนเอง ปี พ.ศ. 2551) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด้านสังคม 
   การศึกษา 
ตารางที)่ โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 (7 แห่ง) ดังนี้ 

ชื่อ โรงเรียน 
จ้านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
ข้าราชการ/
พนักงาน
ราชการ 

พนักงาน
/ลูกจ้าง อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 

โรงเรียนนิคม 2  50 42 28 30 29 33 32 - - - 244 11 7 

โรงเรียนนิคม 3 35 8 17 18 17 14 15 - - - 124 9 3 

โรงเรียนนิคม 6 23 20 9 23 12 9 12 - - - 108 6 4 

โรงเรียนบ้านใหม่ฉมวก 34 8 14 14 19 18 20 - - - 127 16 - 

โรงเรียนสะแกงาม 23 22 16 18 19 11 8 - - - 117 7 4 

โรงเรียนโนนกระเบื้อง- 
หนองหัวช้างสามัคค ี

33 14 18 18 10 16 14 - - - 123 13 4 

โรงเรียนบ้านโพธ์ิงาม- 
หนองหญ้าขาววิทยา 

34 9 14 13 22 21 15 - - - 128 8 3 



 (ข้อมูลส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559) 
ตารางที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง  7  แห่ง ดังนี้ 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ้าวนเด็ก 

(คน) 

จ้านวนผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 

ตั้งอยู่ท่ี ครูผู้ดูแล
เด็ก 

ผช.ครู
ผู้ดูแล
เด็ก 

ผู้ดูแล
เด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย 2 48 1 - 1 หมู่ที่ 5 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมสร้างตนเองพิมาย 3 35 - - 2 หมู่ที่ 4 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทวีสงเคราะห์ 30 1 - - หมู่ที่ 3 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ฉมวก 50 3 - - หมู่ที่ 6 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนกระเบื้อง 27 1 - - หมู่ที่ 7 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแกงาม 35 1 - 1 หมู่ที่ 10 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาว 31 - - 1 หมู่ที่ 11 

 (ข้อมูลส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559) 

 

 

ตารางที่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (1  แห่ง) ดังนี้ 

ชื่อ โรงเรียน 
จ้านวนนักเรียน (คน) 

รวม 
บุคลากร (ข้าราชการ, 
พนักงานราชการ ฯลฯ) ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 171 158 190 118 99 81 817 42 

 (ข้อมูลส ารวจ ณ เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2559) 

 

 การสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนิคมสร้างตนเอง 1 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  มีบุคลากรทั้งหมด   11 คน 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองหญ้าขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 11  มีบุคลากรทั้งหมด   7 คน 

  การรักษาความปลอดภัย 



 - ที่พักสายตรวจ ตั้งอยู่ที่หมู่ 1     จ านวน     1     แห่ง 

   ศาสนา 
 วัด ในพื้นที่ต าบลนิคมสร้างตนเอง รวมทั้งสิ้น  10  แห่ง  ได้แก่ 
 1. วัดนิคมวุฒิศาสน์ หมู่ที่   1 
 2. วัดธ ารงค์วนาราม หมู่ที่   2 
 3. วัดบุญส่งอนุสรณ์ หมู่ที่   4 
 4. วัดสระนันทวัน หมู่ที่   6 
 5. วัดโนนกระเบื้อง หมู่ที่   7 
 6. วัดหนองหัวช้าง หมู่ที่   8 
 7. วัดบ้านโพธิ์งาม หมู่ที่ 12 
 8. วัดป่าพิทักษ์ธรรม หมู่ที่ 15 
 9. วัดหนองสะแก หมู่ที่ 19 
 10. วัดนิคมคณาราม หมู่ที่ 22 
 ส านักสงฆ์ ในพ้ืนที่ต าบลนิคมสร้างตนเอง รวมทั้งสิ้น  4  แห่ง  ได้แก่ 
 1. ส านักสงฆ์บ้านทวีสงเคราะห์ หมู่ที่   3 
 2. ส านักสงฆ์บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11 
 3. ส านักสงฆ์บ้านหนองขอน หมู่ที่ 14 
              4.  ส านักสงฆ์ป่าชื้นเจริญธรรม                 หมู่ที ่17 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองในรอบปีผ่านมา ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ้านวนและประเภทผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุ 
ผู้สูงอายุ 

ที่ได้รับการ 
สงเคราะห์ 

ผู้พิการ 
ผู้พิการ 

ที่ได้รับการ 
สงเคราะห์ 

ผู้ป่วย
เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์
ที่ได้รับการ 
สงเคราะห์ 

ผู้ด้อย 
โอกาส 

ทางสังคม 

ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม 
ท่ีได้รับการ
สงเคราะห์ 

1 บ้านบุญส่งพัฒนา                             74 66 17 9 - - - - 
2 บ้านพิทักษากร 67 43 4 4 - - - - 
3 บ้านทวีสงเคราะห์ 55 47 4 4 1 1 1 1 
4 บ้านจ านงค์ภูมิเวช 61 43 6 5 - - - - 



5 บ้านเทพหัสดินทร์ 76 62 7 6 3 3 1 1 
6 บ้านใหม่ฉมวก 115 102 5 5 1 1 - - 
7 บ้านโนนกระเบื้อง 101 93 16 14 - - - - 
8 บ้านหนองหัวช้าง 109 99 16 16 - - - - 
9 บ้านบ่อสาม 109 101 6 6 - - - - 
10 บ้านสะแกงาม 75 63 11 11 - - - - 
11 บ้านหนองหญ้าขาว 61 54 9 9 1 1 1 1 
12 บ้านโพธิ์งาม 61 55 12 12 - - - - 
13 บ้านโนนสูง 32 26 8 8 - - 1 1 
14 บ้านหนองขอน 26 26 8 8 - - - - 
15 บ้านถาวรพัฒนา 43 38 8 8 - - - - 
16 บ้านใหม่ฉมวกเหนือ 34 33 5 5 1 1 - - 
17 บ้านบดินทร์เดชา 59 57 5 5 1 1 - - 
18 บ้านสายชลพัฒนา 59 48 - - - - - - 
19 บ้านหนองสะแก 13 11 - - - - - - 
20 บ้านบุญส่งสามัคคี 44 39 6 6 1 1 - - 
21 บ้านพิทักษ์พัฒนา 44 39 10 10 1 1 1 1 
22 บ้านจ านงค์พัฒนา 75 46 6 6 - - 1 1 

รวม 1,393 1,192 169 157 10 10 6 6 
คิดเป็นร้อยละ 100% 92% 100% 100% 100% 100% 100% 25% 

นิยาม : ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส 
ผู้พิการ หมายถึง ผู้ซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เน่ืองจากมีความบกพร่อง มีอุปสรรค และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษ ท่ีจะต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม ในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลท่ัวไป ผู้ด้อยโอกาส หมายถึง ผู้ท่ีอยู่ในสภาวะยาก ล าบากมีชีวิตความเป็นอยู่ด้อยกว่าปกติ
ท่ัวไป จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน  ได้แก่ คนยากจน คนเร่ร่อนไร้ท่ีอยู่อาศัย บุคคลไร้สัญชาติ และ ผู้พ้นโทษ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 

  การคมนาคม  การจราจร 
เล้นทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  



   เส้นทางคมนาคมสายหลัก  มีอยู่จ านวน 5 สาย ดังนี้ 
 1.  ทางหลวงสายพิมาย – หินดาด เริ่มต้นจากเขต อบต.ในเมือง เข้าสู่เขต อบต.นิคมสร้างตนเอง โดย
ผ่านหมู่ที่ 1, 15, 3, 7 ตามล าดับ และเข้าสู่เขต อ าเภอห้วยแถลงต่อไป 
 2.  ถนนนิคมสายเมนที่ 1 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 1 ผ่านหมู่ที่ 20, 4, 22  ตามล าดับ และเข้าสู่เขต อบต. 
หนองระเวียง 
 3.  ถนนนิคมสายเมนที่ 2 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 15 ผ่านหมู่ที่ 21, 2, 5, 18   ตามล าดับ และเข้าสู่เขต 
อบต. หนองระเวียง 
 4.  ถนนนิคมสายเมนที่ 3 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 3 ผ่านหมู่ที่ 13, 17, 9 ตามล าดับ และเข้าสู่เขต อบต. 
หนองระเวียง 
 5.  ถนนสายโนนกระเบื้อง - หนองหญ้าขาว เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 7 ผ่านหมู่ที ่8, 12, 11 ตามล าดับและ
เข้าสู่เขต อ าเภอห้วยแถลงต่อไป 
   เส้นทางคมนาคมสายย่อย มีอยู่จ านวน 5 สาย ดังนี้ 
 1.  ถนนนิคมซอย 1 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 20 เชื่อมกับหมู่ที่ 21 สิ้นสุดที่หมู่ที่ 13  
 2.  ถนนนิคมซอย 2 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 20 เชื่อมกับหมู่ที่ 2 สิ้นสุดที่หมู่ที่ 17 
 3.  ถนนนิคมซอย 3 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 4 ผ่านหมู่ที ่5, 9 ตามล าดับและเชื่อมกับถนนเลียบคลอง
ชลประทาน หมู่ที่ 16 
 4.  ถนนนิคมซอย 4 เริ่มต้นจาก หมู่ที่ 4 ผ่านหมู่ที ่18, 9 สิ้นสุดที่หมู่ 16 
 5.  เส้นทางย่อยเชื่อมระหว่าง หมู่ 8 หมู่ 14 หมู่ 10 หมู่ 19  

  การโทรคมนาคม 

  โทรศัพท์ส่วนบุคคล 
 ต าบลนิคมสร้างตนเองปัจจุบั น มีการขยายเขตชุมสายโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณ
ดาวเทียม ให้บริการแก่ราษฎรแล้วจ านวน 22 หมู่บ้าน  

  การไฟฟ้า 
 มีการขยายเขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครอบคลุมทั่วพื้นที่ จ านวน   22   หมู่บ้าน 

  ระบบประปา 
  มีระบบประปาหมู่บ้านที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้สร้างข้ึนและหมู่บ้านสร้างเองไว้ใช้ ครบ  22 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 



   ศักยภาพด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ต้าบล 
  ด้านการปกครอง   ต าบลนิคมสร้างตนเองมี                         22    หมู่บ้าน     ดังนี้ 
 หมู่ที่   1    บ้านบุญส่งพัฒนา     นายสุรสิทธิ   อินทรโคกสูง              ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   2    บ้านพิทักษากร        นายระพิน    สดกลาง             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   3 บ้านทวีสงเคราะห์    นายสมหมาย   ฟองไชย             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   4 บ้านจ านงค์ภูมิเวช    นายด ารงค์    เทพกลาง               ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   5 บ้านเทพหัสดินทร    นายบัณฑูร   เริงสนาม                 ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   6 บ้านใหม่ฉมวก        นายสีห์ เพียรไธสง                     ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   7 บ้านโนนกระเบื้อง    นายประคอง  ราชตราชู             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   8 บ้านหนองหัวช้าง    นายสมจิตร  พร้อมสันเทียะ            ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   9 บ้านบ่อสาม        นายดี  เจริญสุข                       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 10  บ้านสะแกงาม        นางสาวล าพ ูระแวงสูงเนิน            ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11  บ้านหนองหญ้าขาว  นายไพรฑูรย์  นาเขียว             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12  บ้านโพธิ์งาม        นายธิค าพร จุลลา                       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 13  บ้านโนนสูง         นายปิยะฉัตร   ชัยสิทธิ์             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 14  บ้านหนองขอน       นายค ารณ  สิงมาดา             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 15  บ้านถาวรพัฒนา     นายสาบู   ดารา                     ก้านันต้าบล 
 หมู่ที่ 16  บ้านใหม่ฉมวกเหนือ  นายวิริทธิ์พล  ชัยสิทธิ์             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 17  บ้านบดินทร์เดชา     นายประเสริฐ  หนองง ู             ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 18  บ้านสายชลพัฒนา    นายอนัต ิ   แสงพิมาย                  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 19  บ้านหนองสะแก      นายใจ  บุญนอก                       ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 20  บ้านบุญส่งสามัคคี    นายอรัญ   เกตุโพนทอง                ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 21  บ้านพิทักษ์พัฒนา     นางวัชรินทร์  อรุโณ                   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 22     บ้านจ านงพัฒนา      นายบุญเลิศ  โสภัณ             ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ด้านองค์การบริหารส่วนต้าบล 
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล  จ านวน     42   คน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง มีสมาชิกสภาฯ    ดังมีรายชื่อ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 (1) นายศุภวัส         กลั่นหมอ   

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 (1) นายทินกร         แก้วอ านาจ 
  (2) นายหวัน           หน่วงกลาง 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 (1) นายประวัติ        ฟองไชย 
  (2) นายอานนท์       สุริวงษ์ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 (1) นายสุภาพ         เข็มพิมาย 
  (2) นายบุญส่ง         บุญปลูก 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 (1) นางม่วย            งานแข็ง 
  (2) นายสุพจน์         ส าเร็จงาน 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 (1) นายนาวิน          เพ็งค าแสง 
  (2) นายสุทัด           สมอินทร์ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 (1) นายประสิทธิ์      ขอมเมืองปัก 
  (2) นายวิเชียร         พรรณเนตร 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 (1) นายสมส่วน        แฟนพิมาย 
  (2) นายชั้น             โตพิมาย 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 (1) นางสมนึก         หมอกมะเริง 
  (2) นายสุรพิณ         อ้อกลาง 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 (1) นายสรพงษ์        ดีงาม 
  (2) นายประวัติ        กองแก้ม 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 (1) นางเสาวลักษณ์   สว่างพลกรัง 
  (2) นายประสิทธิ์      รุนเจริญ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่12 (1) นายสมศักดิ์        อ่ ากลาง 
  (2) นายธิค าพร        จุลลา 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 (1) นายไชยันต์        พรมน้ า 
  (2) นางสายพิณ        ขจรไกล 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14 (1) นายสอง            เปรี่ยมพิมาย 



  (2) นายสุรินทร์        ศรีมะเริง 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15 (1) นายสมหมาย      กระชับกลาง 
  (2) นายมานพ          เพ็ชรจะโป๊ะ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16 (1) นายทองสุข        ปัจจัยยะกา 
  (2) นายศรีจัน          ชัยสิทธิ ์
 
 
 
 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17 (1) นางอุบล            หนองงู 
  (2) นายบุญส่ง          หาดทราย 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18 (1) นายโต               แสงพิมาย       (เลขานุการสภาฯ) 
  (2) นางสัมฤทธิ์         ดวงจันทร์ 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19 (1) นายเฉลิมชัย        ทะสูงเนิน 
  (2) นางสมจิตร          ไชยโย 
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20 (1) นายแสงอรุณ       ศรสูงเนิน        (ประธานสภาฯ) 
  (2) นายสมหวัง         พูนเกษม  
 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21 (1) นางละม่อม         หมู่ไพบูลย์   

 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22 (1) นายมงคล           ดีมา               (รองประธานสภาฯ) 
  (2) นายสมพงษ์        ปานกลาง 

  ฝ่ายบริหาร     จ านวน  4  คน 
 1. นายทนง           บุญประกอบ                นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. นายเปลื่อง         ยินดี                         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
          3.    นายสนาน          ดีมา                         รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 4.    นายติ่ง              พรไธสง                     เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   
   ฝ่ายข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์กร 

1. นายศราวุธ           อัครกุลพิทักษ์           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. นางปณิตา         ประเสริฐสันเทียะ            รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   

                                       หน่วยตรวจสอบภายใน        
1. นางสาวสุจิตรา พาดโคกสูง                นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

           ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน  10  คน 



 1. นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแส                 นนักบริหารงานทั่วไป 
 2. นายศักดิ์ดา          พรหมหากุล              นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3. นายสมบัติ อัครกุลพิทักษ์           นิติกร 
 4. นางอุไรวรรณ                 ปาละวงศ์นักจัดการงานทั่วไป  
 5. นางสาวภัทธริดา     ทวีถิ่น                    นักพัฒนาชุมชน 
 6.    นางสาวนภาพร      หลอดแก้ว               นักทรัพยากรบุคคล 
          7.    นางสาวกรณ์สมัชญ์   เปี่ยมพิมาย             จพง.ธุรการ   
          8.    นางสาวชาลิสา       บุไธสง                    ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   
          9.    นายกิตติโชต         วิชาศิลป                  ผช.นักพัฒนาชุมชน 
         10.    นายสมาน           หาญทองหลาง            ยาม 
 
 
 
 

                                         ส่วนการคลัง จ านวน  6  คน 
 1. นายสุนันท์ ศรมะณี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2. นางขนิษฐา ศรมะณี                    นักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. นางสาววิภา ระแวงสูงเนิน  นักวิชาการคลัง 
 4. นางสาวไพรินทร์ วิไลศรอัีมพร  นักวิชาการพัสดุ  
 5. นางสาวจริยา ธารณะกลาง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 6. นางอดิธร หาญโกรธา  ผช. นักวิชาการพัสดุ 

                                         ส่วนโยธา จ านวน  5 คน 
 1. นายประสิทธิ์ สานคล่อง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 2. นายธนัญชัย นิลสันเทียะ  นายช่างโยธา 
 3. นายฉัตรชัย โนรี  นายช่างโยธา 
          4     นางสาวกัลยกร      บุญชุ่ม                             จพง.ธุรการ   
          5.    นายศุภกร            รัตนนอก                          คนงานทั่วไป   

                                         ส่วนส่งเสริมการเกษตร   จ านวน  2  คน 
1. นางสาวกิติชาดา     ปัญจาคะ                         นักบริหารการเกษตร     
2.    นายณัฐกร น้อมกลาง  คนงานทั่วไป   

                                         ส่วนการศึกษา       จ านวน  12 คน 
 1. นางสุรัตนา ถ่ายสูงเนิน                       นักบริหารงานการศึกษา 



 2. นางสาวศริิพัฒน์ พรมน้ า  ครผูู้ดูแลเด็ก 
 3. นางรัชนก             ธีรธัญปิยศุภร  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 4. นางสาวประภาพร    พาเจริญยิ่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
 5. นางสุมาลี              เพลงเสนาะ  ครผูู้ดูแลเด็ก 
 6. นางชยุตา จีพอมจา                     ครผูู้ดูแลเด็ก 
          7.    นางสาวอรัญญา      ขันทะศิริ                          ครผูู้ดูแลเด็ก 
          8. นาวสาวยุวนิดา       ระแวงสูงเนิน  ครูผู้ดูแลเด็ก 
          9.    นางสาวนราจันทร์     ปราบภัย                     ผู้ดูแลเด็ก 
         10.    นางสาวจริยา          สมก าปัง                      ผู้ดูแลเด็ก 
        11.    นางสาวเสาวรส       เบาแรง                       ผู้ดูแลเด็ก 
        12.    นางสาวยลดา         มนทองหลาง                    ผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 
 

 



ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ –๒๕๖๐) 

 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๕๗ –๒๕๖๐ 
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย 
        ในช่วงระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ได้
พัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์  ๖ ยุทธศาสตร์  จ าแนกเป็น  
         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  
         ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
         ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และกลุ่มอาชีพ  
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนภารกิจขององค์กร 
 

    การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วงระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

รายรับ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๗ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๘ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๐ 
หมวดภาษีอากร ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวดค่าธรรมเนียม 
  ค่าปรับ  และ

ใบอนุญาต 

 

๓๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๙,๑๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

หมวดรายได้จาก
ทรัพย์สิน 

 

๓๒๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

 

รวมรายได้จัดเก็บ 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

 ๘๔๙,๑๐๐.๐๐ 
 

๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 

หมวดภาษีจัดสรร 
 

๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒๐,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

 

หมวดเงินอุดหนุน 
 

๑๖,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๑๙,๑๕๐,๙๐๐.๐๐ 
 

๑๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 



 
รวม 

 
๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 
๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

 

 

๕๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 
 
 
 

     การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วงระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

รายจ่าย  
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๗ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๘ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๙ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

   งบกลาง ๒,๙๕๙,๙๑๘.๓๒ 
 

๑,๘๐๕,๑๗๑.๐๐ ๑,๕๓๙,๔๑๔.๐๐ - 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่ว 

 

๑๐,๕๖๘,๗๒๘.๐๗ 
 

๑๑,๒๑๓,๔๒๕.๐๐ 
 

 

๑๑,๙๓๘,๐๘๓.๐๐ 
 

 
 

 งบด าเนินงาน (หมวด)
ค่าตอบแทน  ใช้สอย 
 และวัสดุ /หมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

 
 

๑๐,๐๓๕,๑๒๙.๖๗ 

 

 

๑๐,๑๘๒,๙๖๓.๐๗ 

 

 

๘,๓๘๙,๘๓๓.๐๗ 

 
- 

  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๖,๑๐๘,๓๙๐.๐๐ ๕,๑๓๓,๒๙๐.๐๐ ๖,๘๖๑,๙๕๒.๒๑ - 

  งบรายจ่ายอื่น   ๑,๑๔๓,๔๓๑.๓๐ 
 

๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 

   งบเงินอุดหนุน  ๔,๖๓๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๔,๔๐๗,๗๔๐.๐๐ ๔,๑๕๕,๖๓๘.๐๐ - 

 
รวม 

 

๓๕,๔๔๖,๕๐๗.๓๖ 
 

๓๒,๗๖๗,๗๐๒.๐๗ 
 

๓๒,๙๐๔,๙๒๐.๖๘ 
 
- 

 
  ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
         ๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
           ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
           ๒.๒ ผลกระทบ 



      ๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐ 
           ปัญหาและอุปสรรค 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังขาดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่สามารถน าเสนอผลการ
พัฒนาได้อย่างชัดเจน และขาดตัวชี้วัดที่ระบุถึงผลส าเร็จของการด าเนินงาน ที่เป็นผลงานส าคัญ
จากการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดี หลายหน่วยงานยังไม่ทราบว่าข้อมูลที่ควรจัดเก็บมีอะไรบ้างขาด
องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการปฏิบัติ ขาดองค์ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

๓. การประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่น าไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
ประกอบกับห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนพัฒนา
จังหวัดที่ผ่านมาเป็นคนละช่วงเวลา ท าให้การประสานแผนฯไม่บรรลุผล 

๔. ปัญหาความต้องการของชุมชน ยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก งบประมาณในการพัฒนาไม่เพียงพอ  
๕. ขาดระเบียบวิธีปฏิบัติในการประสานแผนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละปีออกมา

เป็นหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในทุกปี  ท าให้ขาดการ
จัดเก็บข้อมูลที่จะประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      การด าเนินงานที่ผ่านมา 
                ได้รวบรวมผลการพัฒนาจากข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan) 

      แนวทางการแก้ไข 
            ๑. ควรก าหนดวิธีรายงานผลการด าเนินงาน และองค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
                 ที่ชัดเจน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมและทิศ 
ทางการพัฒนา 
            ๒. ก าหนดรูปแบบการรายงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการเบิกจ่ายเงินและต้องมีการ
ก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลที่แสดงให้เห็นถึงผลส าเร็จของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และคุ้มค่าควบคู่กันไป 
             ๓. ก าชับและติดตามเพ่ือให้ผู้มีหน้าที่ติดตามประเมินผลทุกระดับ ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการ
รายงานผลฯ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในภาพรวมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

 
      



ส่วนที่ ๓ 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

    ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
          วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
          ๑. ความมั่นคง 
          ๒. ความมั่งค่ัง 
          ๓. ความยั่งยืน      
 อนาคตประเทศไทย ปี ๒๕๗๙  ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่ .........  

๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสถา บันหลักของชาติด ารงอยู่อย่าง
มั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติ มีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างมี
สันติสุขในทุกพ้ืนที่ และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้สูง ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญใน
ภูมิภาคและโลก 

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอย่างมี คุณภาพ มี
เสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยง
ในอาเซียน เพ่ือประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพ ในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามาร ถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย 
และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๔. สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาส
การเข้าถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ  บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม
อย่างทั่วถึง โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชั่น 

๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว
ระดับการปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพ้ืนที่สีเขียวใหญ่ขึ้นประชาชนมีพฤติกรรมการผลิต
และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมและประชาชนมี
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น  

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 



          ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

          ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

          ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

          ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

          ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ 

           การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมี
หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้            
          ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๙ เพ่ือให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  มีความพอประมาณ  และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ด ี            
           ๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนา
คนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ              
           ๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า  “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ  ได้แก่ การมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ  การดารงอยู่อย่างม่ันคงยั่งยืนของสถาบันห ลักของชาติ  การดารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ               
            ๔. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและ
ตัวชี้วัดในด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs)  
             ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากร  ชั้นกลางให้
กว้างขึ้น โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม  และรายได้ของ  กลุ่มประชากร
รายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ ให้สูงขึ้น  



              ๖. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน  ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ  เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและ  ส่งต่อแนว
ทางการพัฒนาและเป้ าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาส าคัญ  
                ส าหรับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๑๒ ถูก
ก าหนดจากยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และก าหนดเป็นแนวทางในรายละเอียด ที่
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องและการตอบสนองต่อเป้าหมายที่ต้องบรรลุในระยะ ๕ ปี ที่จะเป็นการ ๒๑ 
วางพ้ืนฐานที่สามารถสานต่อการพัฒนาในประเด็นส าคัญของประเทศในระยะต่อไปที่สนับสนุนเป้าหมาย การ
พัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน โดยใช้หลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนาทาง ทั้งนี้ภายใต้
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๑๐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาครอบคลุมรายละเอียด ที่
ตอบสนองต่อจุดเน้นประเด็นหลักของการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และมุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ในแผนพัฒนาฯ 
                        ฉบับต่อๆ  ไป โดยจะต้องต่อยอดให้เกิด ความต่อเนื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนา    
ปัจจัยพื้นฐานและก ารแก้ปัญหาส า คัญท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆ  และประเด็นปฏิรูปประเทศให้ลุล่วง   
รวมทั้งประเด็นร่วม  ที่มีความเชื่อมโยงกับหลากหลายประเด็นการพัฒนาที่จะนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ต่อเนื่องกันไปตลอด  ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒ มีจ านวน ๑๐ ยุทธศาสตร์ซึ่งมี
รายละเอียดมากกว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะภายใต้สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
อย่างต่อเนื่องนั้นเป็นการยากในการที่จะก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ชัดเจน  ใน
แผนพัฒนาระยะยาว  เช่น ยุทธศาสตร์ชาติได้ยุทธศาสตร์และแนวท างการพัฒนาจาเป็นต้องมีการก า หนดและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเงื่อนไขและปัจจัยแวดล้อมในช่วงเวลานั้นๆ  จึงจะสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ  ด้วยเหตุดังกล่าวยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นการกาหนดกรอบที่เป็นประ เด็นหลักของการพัฒนา
ประเทศท่ีครอบคลุมมิติต่างๆ  ซึ่งสะท้อนทั้งในเรื่องการพัฒนาฐานการผลิตและบริการ  การพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ  รวมทั้งการพัฒนาทุนมนุษย์  ภายใต้การก าหนด
และการยึดหลักการส าคัญของการพัฒนา ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
      (๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
      (๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหลื่อมล้าในสังคม 
      (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
      (๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
      (๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน และ 
      (๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปอ้งกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 
           ในสังคมไทยและประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์และ 
           กลไกสนับสนุนให้การด าเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 



      (๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
      (๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
      (๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ 
      (๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร 
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้นการค้า การ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู้ เท่ากัน
การเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหารแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 

(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์  โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูท่ีป่าให้ได้ ๑๕.๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดย
ส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 

        ๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  ประกอบด้วย  นครราชสีมา  ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและ
พัฒนาเส้นทาง 
       ๓. โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
            (๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก  
            (๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน   
            (๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
            (๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
            (๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 



            (๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
            (๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

    แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด    
           แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ( นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ) 
    ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
๓. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
    วิสัยทัศน์  (vision) 
              ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน 

     พันธกิจ (mission) 
๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าขายชายแดน 

 

      เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมข้ึน 
๔) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 

      ประเด็นยุทธศาสตร ์(Strategics Issues) 

๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
๒) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
๓) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 



      กลยุทธ์ (Strategy) 

๑) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  
๒) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
๓) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

    แผนพัฒนาจังหวัด 

          ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
๑. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
๒. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของ

ชาติ 
๕. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

 
   วิสัยทัศน์ จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

             “โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่  เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 
       เป้าประสงค์รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
๒) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
๔) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกป้องสถาบันหลัก

ของชาติ 
๕) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

      ประเด็นยุทธศาสตร ์
๑) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
๒) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน  



๔) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

   ๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ( พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๔ ) 

            ๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
             ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
             ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
             ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม   
             ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
             ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา –วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
             ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
             ๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    

  ๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง    

         วิสัยทัศน์  (vision)   

            “นิคมสร้างตนเองน่าอยู่   มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม” 

          พันธกิจ (mission) 

           ๑) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การคมนาคม  ประปา  ไฟฟ้า     
                การจัดวางผังเมือง  ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
           ๒) ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความปลอดภัย และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           ๓) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก/นักเรียนให้มีคุณภาพที่ดี สนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง   
           ๔)  พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู่ 
           ๕)  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
                บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ๖)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ   การรวมกลุ่มอาชีพ   กองทุนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
           ๗)  ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน 
 



           ๘)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน   ในกิจกรรมทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรเพ่ิม    
               ศักยภาพในการปฏิบัติงานท้องถิ่น 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ 
            ๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
             ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
             ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
             ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   
             ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
             ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
             ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
             ๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
             ๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

        เป้าประสงค์ 
๑) ประชาชนมีแหล่งน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรเพิ่มขึ้น 
๒) ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
๓) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  
๔) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๕) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีข้ึน 
๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มาตรฐานปลอดภัย 
๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
๘) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 
๙) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล 

           ๑๐)   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       

  ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

       ๑) การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ 
Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
 จุดแข็ง  (Strength) 
      ด้านชุมชน  ชุมชนนิคมสร้างตนเองมีที่ตั้งอยู่ใกล้อ าเภอ ห่างจากอ าเภอพิมาย สามารถเดินทางไป
ติดต่อกับส่วนราชการในอ าเภอได้รวดเร็ว   
               ด้านการคมนาคม  ทางบก  มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับหลายพื้นที่และหลายต าบลที่
สะดวกสบาย โดยมีเส้นทางหลักคือ ถนนพิมาย –หินดาด มีลักษณะเป็นถนนลาดยาง  



              ด้านผังเมือง  ชุมชนนิคมสร้างตนเอง เป็นชุมชนแบบดั้งเดิมยังไม่มีการวางผังเมือง  และสภาพ
ชุมชนยังไม่มากมายซับซ้อน  แต่ก็ยังคงมีพ้ืนที่ ที่สามารถจัดวางผังเมืองเพ่ือแบ่งโซนได้  เพราะมีพ้ืนที่กว้าง 
ชุมชนยังไม่หนาแน่น ยังสามารถขยายบ้านเรือนได้อีก 
              ด้านสาธารณูปโภค  เนื่องจากชุมชนนิคมสร้างตนเองเป็นชุมชนที่มีล าน้ าหลักไหลผ่านสามสาย  
และมีอ่างเก็บน้ า  ซึ่งประชาชนสมารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเหล่านี้ ในการอุปโภค  บริโภค  โดยใช้เป็น
แหล่งน้ าเพ่ือการผลิตประปาหมู่บ้าน  

                  ด้านสภาพพ้ืนที่เหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากเป็นที่ลาบลุ่มมีล าน้ าไหลผ่านและยังมีอ่าง
เก็บน้ าห้วยฉกาจ จึงเป็นสภาพพ้ืนที่ ที่เหมาะแก่การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพและมีความช านาญใน
การปลูกอ้อย มันส าปะหลัง ข้าว ยูคาลิปตัส เลี้ยงสัตว์ ประกอบกับต าบลนิคมสร้างตนเองมีโครงการปุ๋ยชีวภาพ
ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตในด้านปุ๋ยเคมี 
                ด้านการศึกษา ต าบลนิคมสร้างตนเองมีโรงเรียนเพียงพอต่อการศึกษาของประชาชนในพื้นท่ี 
เหมาะที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาให้สูงขึ้นได้ เพราะมีสถานศึกษาพร้อมอยู่แล้ว อีกทั้งมี
อินเตอร์เน็ตต าบล ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสได้ศึกษาหาข้อมูล  
                 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ต าบลนิคมสร้างตนเองมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไว้ส าหรับรองรับเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่บริการถึง ๗ ศูนย์ถือว่ามีมากพอสมควร 
                 หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ต าบลนิคมสร้างตนเองมีหน่วยงานราชการ ในพ้ืนที่อยู่มากซึ่งท าให้
ประชาชนจะได้รับการดูแล ช่วยเหลือมากกว่าต าบลอ่ืน  
         ด้านสาธารณสุข  ต าบลนิคมสร้างตนเองมีสถานีอนามัยอยู่ถึง 2 แห่งด้วยกัน และมีความ
ครอบคลุมกับพื้นท่ีต าบลมากพอสมควร  
          ทรัพยากรทางธรรมชาติ  ต าบลนิคมสร้างตนเองมีแหล่งน้ าส าคัญอยู่หลายแห่งและเพียงพอต่อ
การอุปโภค บริโภค ส่วนป่าไม้ต าบลนิคมสร้างตนเองก็มีพ้ืนที่ป่าที่ส าคัญ ได้แก่ ป่าค่ายลูกเสือ ป่าสงวนของ
กรมประชาสงเคราะห์ เป็นต้น 
 จุดอ่อน  (Weakness) 
   สภาพสังคม  ปัญหาการแสดงความคิดเห็นของประชาชน  เนื่องจากประชาชนบางส่วนยังไม่
กล้าคิดกล้าแสดงออก  ยังคงยึดติดกับการเป็นผู้ตาม  และต้องเชื่อฟังผู้ท าอยู่ ท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย 
              เส้นทางคมนาคม   ต าบลนิคมสร้างตนเองมีถนนส าหรับการคมนาคมหลายสาย และ
ส่วนมากเป็นถนนดิน และถนนหินคลุก ยังไม่ได้มาตรฐานและยังขาดงบประมาณในการปรับปรุงถนนภายใน
หมู่บ้าน 
                       การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในด้านระเบียบ, กฎหมาย, สิ่งแวดล้อม, สิทธิต่าง 
ๆ ยังไม่ทั่วถึงและครอบคลุมพ้ืนที่  
    ระบบชลประทานยังไปไม่คลอบคลุมพ้ืนที่ท าการเกษตรในบางแห่ง 
  โอกาส  (Opportunity) 



   นโยบายสนับสนุนของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔  เป็น
ต้นมา ที่รัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค และกระจายอ านาจจาก
ส่วนกลางสู่ท้องถิ่น  รวมถึงนโยบายของรัฐบ าลในปัจจุบันมองเห็นความส าคัญของประชาชนในฐานราก  จึงมี
การกระจายรายได้สู่รากหญ้า  ดังจะเห็นได้จากการจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ และการอุดหนุน
งบประมาณต่าง ๆ จ านวนมากสู่ท้องถิ่น  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาของท้องถิ่น และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่าง ๆ ซึ่งมีความจ าเป็นมากส าหรับท้องถิ่น 
  เยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการเล่นกีฬา จึงเหมาะที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน
หันมาเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน ท าให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด 
  การพัฒนาเพื่อต่อยอดของการพัฒนากองทุนต่าง ๆ ของชุมชนให้ก้าวหน้า เพื่ อพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความยากจน 
  นโยบายของรัฐบาล กองทุนหมู่บ้าน /พักช าระหนี้ สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนได้ในระดับ
หนึ่ง 
  การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 

        อุปสรรค  (Threat) 
  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล  ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ 
ปัจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหม่ทั้งกระบวนการ  หากการเสนอแผนงานโครงการที่ไม่เป็นไปตาม
นโยบายรัฐบาลก าหนด  ถึงแม้จะเป็นความต้องการของชุมชนที่แท้จริงก็ตาม  ก็จะไม่ได้รับการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณ  ประกอบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเองก็ มีอยู่อย่าง   จ ากัด  แต่
โครงการพัฒนาที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้นมีอยู่มาก  ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้าโดยเฉพาะการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน    
  ประชาชนมีความรู้ในการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการ  และการเมืองน้อย  ท าให้การ
ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ระหว่างประชาชนและองค์กรภาครัฐล่าช้าไม่ได้เข้าใจกัน 
   

 
 
 



ส่วนที่ ๔ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

การเกษตร การเกษตร ส่วนโยธา อบจ.
นครราชสีมา 

๒ การพัฒนาการศึกษา 

 

การศึกษา การศึกษา ส่วนการศึกษา - 

๓ การพัฒนาการเกษตร การเกษตร การเกษตร ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

- 

๔ ด้านการพัฒนาสังคม 

 

สังคม สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด - 

๕ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 

สาธารณสุข งานสาธารณสุข ส านักปลัด รพ.สต. 

๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมและการโยธา ส่วนโยธา อบจ.
นครราชสีมา 

 ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

งานก่อสร้าง งานเคหะและชุมชน ส่วนโยธา อบจ.
นครราชสีมา 

๗ การท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรมประเพณี และ
กีฬา 

ศาสนา งานศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ส่วนการศึกษา - 

๘ ด้านการพัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

บริหาร
จัดการ 

งานบริหารงานทั่วไป ส านักปลัด - 

๙ การพัฒนาการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ความ
ปลอดภัย 

งานการรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักปลัด - 

  
รวม 

  
 

  

 



ส่วนที่ ๕ 
การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

                ล าดับขั้นตอนการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  มีดังนี้ 
          ๑. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรป กครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๙  ก าหนดให้มี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานข้ึนช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ประกอบด้วย 

                    ๑.  นายสุทัด   สมอินทร์                                กรรมการ 
                    ๒.  นางสายพิณ   ขจรไกล                              กรรมการ 
           ๓. นางละม่อม   หมู่ไพบูลย์                            กรรมการ 
           ๔. นายโต  แสงพิมาย                                   กรรมการ 
           ๕. นายติ่ง  พรไธสง                                      กรรมการ 
                    ๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะแก                    กรรมการ 
                    ๗. ผอ.รพ.สต. นิคม๑                              กรรมการ 
                    ๘. นางสาวกิติชาดา  ปัจจาคะ                          กรรมการ 
                    ๙. นางสุรัตนา  ถ่ายสูงเนิน                              กรรมการ                                               
                  ๑๐. นายวิริทธิ์พล   ชัยสิทธิ ์                             กรรมการ 
                  ๑๑. นายสมหมาย  ฟองไชย                              กรรมการ   

      ใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
                   (๑)   ก าหนดแนวทางการ  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                   (๒)   ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                   (๓)   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหาร ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยก ว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
                  (๔)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
การก าหนดห้วงเวลาและวิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 



ประกอบด้วย 
          ๑.  นายศราวุธ   อัครกุลพิทักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
          ๒.  นายสุณัฏคชา   ศรมะณี         ผู้อ านวยการกองคลัง                  กรรมการ 
 ๓.  นายปรวัฒน์   สานคล่อง       ผู้อ านวยการกองช่าง    กรรมการ 
          ๔.  นางสาวกิติชาดา  ปัจจาคะ     หน.ส่วนส่งเสริมการเกษตร           กรรมการ 
          ๕.  นางสุรัตนา  ถ่ายสูงเนิน         หน. ส่วนการศึกษา                     กรรมการ 
 ๖.  นายสุรินทร์  ศรีมะเริง          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 ๗.  นางอุบล  หนองงู                ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 ๘.  นางสมจิตร  ไชยโย          ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
 ๙.  นางปิยมาภรณ์   เฉลิมแสน    หัวหน้าส านักปลัด                     กรรมการ/เลขาฯ 
         ๑๐.  นายศักดิ์ดา   พรหมหากุล     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยเลขานุการ        
         มีอ านาจหน้าที่ 
      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีหน้าที่จัดท าร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนดจัดท าร่างแผนด าเนินการและจัดท าร่างข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ   ๑๙ (๑) แห่ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการ จัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙     
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ประกอบด้วย 
          ๑. นายทนง   บุญประกอบ          นายกองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
          ๒. นายสมาน  ดีมา  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         กรรมการ 
          ๓. นายเปลื่อง ยินดี                   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล         กรรมการ 
          ๔. นางม่วย    งานแข็ง            สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕                     กรรมการ 
 ๕. นายประสิทธิ์  รุนเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๑            กรรมการ 
 ๖. นายเฉลิมชัย  ทะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๙             กรรมการ 
 ๗. นายสาบู  ดารา                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ 
           ๘. นายราเมศร์   มั่นคง              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    กรรมการ 
           ๙. นายสมจิตร   พร้อมส ั           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ                                     
 ๑๐. ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  ๒                                        กรรมการ 
 ๑๑.  เกษตรอ าเภอพิมาย ประจ าต าบลนิคมสร้างตนเอง                       กรรมการ 
           ๑๒. พัฒนากรอ าเภอพิมาย ประจ าต าบลนิคมสร้างตนเอง             กรรมการ 
           ๑๓. ผู้อ านวยการ รพ.สต.หนองหญ้าขาว                                             กรรมการ 
  ๑๔. นางสมนึก   หมอกมะเริง      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                      กรรมการ 
  ๑๕. นางสาวล าพู   ระแวงสูงเนิน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น              กรรมการ 



  ๑๖. นางสัมฤทธิ์   ดวงจันทร ์      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                         กรรมการ 
            ๑๗. นายแสงอรุณ  ศรสูงเนิน      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                         กรรมการ 
  ๑๘. นายศราวุธ   อัครกุลพิทักษ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการและเลขานุการ 
            ๑๙. นางปิยมาภรณ ์  เฉลิมแสน    หัวหน้าส านักปลัด                          ผู้ช่วยเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   โดยพิจารณาจาก 
 
 
    (ก)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบ  

ต่อประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การผังเมือง 
                    (ข)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ  
                    (ค)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
                    (ง)  กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
                    (จ)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
                    (ฉ)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
                     ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  มาประกอบการพิจารณาด้วย  
               (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนา    และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
จัดท าร่างแผนพัฒนา 
                ในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล  
เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง  น าปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือชุมชน  ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะด าเนิ นการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่ 

๒.การติดตามและประเมินผลโครงการ 
         อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

๓.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
          ในช่วงระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง ได้พัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์  ๖ ยุทธศาสตร์  จ าแนกเป็น  



         ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม  
         ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
         ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมการลงทุน และกลุ่มอาชีพ  
         ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และสนับสนุนภารกิจขององค์กร 

   การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในช่วงระยะ ๔ ปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

รายจ่าย  
รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๗ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๘ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๙ 

รายจ่ายจริง 
ปี ๒๕๖๐ 

   งบกลาง ๒,๙๕๙,๙๑๘.๓๒ 
 

๑,๘๐๕,๑๗๑.๐๐ ๑,๕๓๙,๔๑๔.๐๐ - 

   งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่ว 

 

๑๐,๕๖๘,๗๒๘.๐๗ 
 

๑๑,๒๑๓,๔๒๕.๐๐ 
 

 

๑๑,๙๓๘,๐๘๓.๐๐ 
 

 
 

 งบด าเนินงาน (หมวด)
ค่าตอบแทน  ใช้สอย 
 และวัสดุ /หมวดค่า
สาธารณูปโภค) 

 
 

๑๐,๐๓๕,๑๒๙.๖๗ 

 

 

๑๐,๑๘๒,๙๖๓.๐๗ 

 

 

๘,๓๘๙,๘๓๓.๐๗ 

 
- 

  งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๖,๑๐๘,๓๙๐.๐๐ ๕,๑๓๓,๒๙๐.๐๐ ๖,๘๖๑,๙๕๒.๒๑ - 

  งบรายจ่ายอื่น   ๑,๑๔๓,๔๓๑.๓๐ 
 

     ๒๕,๐๐๐.๐๐      ๒๐,๐๐๐.๐๐ - 

   งบเงินอุดหนุน  ๔,๖๓๑,๐๐๐.๐๐ 
 

๔,๔๐๗,๗๔๐.๐๐ ๔,๑๕๕,๖๓๘.๐๐ - 

 
รวม 

 

๓๕,๔๔๖,๕๐๗.๓๖ 
 

๓๒,๗๖๗,๗๐๒.๐๗ 
 

๓๒,๙๐๔,๙๒๐.๖๘ 
 
- 

 

 



๒.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                              รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

   ๑.๑ แผนงานการเกษตรงานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ขุดลอกปรับปรุงขอบ
สระหนองตะเคียน 
 หมู่ ๑ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค
เกษตร 

ขุดลอกปรับปรุงขอบสระ
หนองตะเคียน หมู่ ๑ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - สระตะเคียน เก็บน้ าได้มากข้ึนเพื่อ

ใช้การอุปโภคและท า
การเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น
ล าฉกาด หมู่ ๓ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้น
น้ าล้น 

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ฝายน้ าล้น มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๓ ก่อสร้างรั้วลอ้มสระน้ า
สาธารณะ หมู่ ๕ 

เพื่อป้องกันสัตว์
เลี้ยงต่างๆ 

ด าเนินการก่อสร้างรั้วล้อม
สระน้ าสาธารณะ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - สระน้ า ป้องกันสัตว์เลี้ยง

ต่างๆลงสระ 
ส่วนโยธา 

๔ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น 
หมู่ ๖ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการสร้างฝายกั้นน้ า
ล้น จ านวน  ๒ แห่ง 

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ฝายน้ าล้น มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๕ ปรับปรุงภูมิทัศน์และ เพื่อความสวยงาม ด าเนินการปรับปรุงภูมิ - - ๓๐๐,๐๐๐ - ถนน มีความสวยงามและ ส่วนโยธา 



ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
สระน้ าประปา หมู่ ๖ 

และความสะดวกใน
การสัญจร 

ทัศน์และก่อสร้างถนน 
คสล.รอบสระน้ าประปา 

  ความสะดวกในการ
สัญจร 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น 
หมู่ ๗ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าล้น จ านวน 
  ๕  แห่ง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ฝายน้ าล้น มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๗ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น 
หมู่ ๘ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
กั้นน้ าล้นหนองหญ้าขาว  
- ห้วยฉกาจ 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ฝายน้ าล้น มนี้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๘ ขุดลอกสระหนองขาม 
 หมู่ ๘ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระ
หนองขาม   

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- สระหนอง

ขาม 
เก็บน้ าได้มากข้ึนใน
อุปโภค/เกษตร 

ส่วนโยธา 

๙ ขุดลอกคลองส่งน้ า
จาก หมู๑่๑ –ห้วย
ฉกาจ  หมู่ ๘ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกคลอง
ส่งน้ าจาก หมู่ ๑๑ –ห้วย
ฉกาจ   

- 

 
- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
คลองส่งน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๑๐ ขุดลอกสระหนองแดง 
 หมู่ ๑๐ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระ
หนองแดง   

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- สระหนอง

แดง 
เก็บน้ าได้มากข้ึนใน
อุปโภค/เกษตร 

ส่วนโยธา 



๑๑ ขุดลอกสระน้ าใช้ 
 หมู่ ๑๐ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
ใช้   

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- สระน้ าใช้ เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๑๒ ก่อสร้างฝายเก็บน้ า 
คสล.คลองอีสานเขยีว 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการก่อสร้างฝาย
เก็บน้ าคสล. 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ฝายเก็บน้ า มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ ซ่อมแซมฝายเก็บน้ า
สระหนองแดง หมู่ 
๑๐ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการซ่อมแซมฝาย
เก็บน้ า 

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ฝายเก็บน้ า มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๑๔ ก่อสร้างรั้วล้อมสระน้ า
ใช้ หมู่ ๑๐ 

เพื่อป้องกันสัตว์
เลี้ยงต่างๆ 

ด าเนินการก่อสร้างรั้วล้อม
สระน้ าใช้ 

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - สระน้ า ป้องกันสัตว์เลี้ยง

ต่างๆไม่ให้ลงสระ 
ส่วนโยธา 

๑๕ ขุดลอกสระต้นตาล 
 หมู่ ๑๑ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระต้น
ตาล 

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- สระต้นตาล เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภคเกษตร 
ส่วนโยธา 

๑๖ วางท่อส่งน้ าจากอ่าง
เก็บน้ าลงบ่อน้ า

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค

ด าเนินการวางท่อส่งน้ า
จากอ่างเก็บน้ าลงบ่อน้ า

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
ท่อส่งน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภคเกษตร 
ส่วนโยธา 



สาธารณะ หมู่ ๑๒ เกษตร สาธารณะ 
๑๗ ขุดลอกสระน้ าตาปู่ 

 หมู่ ๑๒ 
เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระตา
ปู่ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- สระตาปู่ เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๑๘ ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการสร้างฝายกั้นน้ า
ล้น  

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ฝายน้ าล้น มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๑๙ วางท่อน้ าเพื่อ
การเกษตร หมู่ ๑๓ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการวางท่อน้ า  ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ท่อน้ า มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๒๐ ขุดลอกสระสาธารณะ 
 หมู่ ๑๓ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 

- 

 
- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- สระน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ ขุดลอกสระสาธารณะ 
 หมู่ ๑๔ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- สระน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๒๒ ขุดลอกสระสาธารณะ 
 หมู่ ๑๔ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- สระน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๒๓ ขุดลอกอ่างล าฉกาจ 
 หมู่ ๑๕ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/

ด าเนินการขุดลอกอ่างล า
ฉกาจ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- อ่างฉกาจ เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 



เกษตร 
๒๔ ขุดลอกสระสาธารณะ 

 หมู่ ๑๗ 
เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- สระน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๒๕ ซ่อมสร้างฝายกั้นน้ าล า
ฉมวก หมู่ ๑๘ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

ด าเนินการซ่อมสร้างฝาย
กั้นน้ าล าฉมวก  

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ฝายกั้นน้ า มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

๒๖ ขุดลอกสระสาธารณะ 
 หมู่ ๑๙ 

เพื่อการเก็บน้ าได้
มากขึ้นในอุปโภค/
เกษตร 

ด าเนินการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- สระน้ า เก็บน้ าได้มากข้ึนใน

อุปโภค/เกษตร 
ส่วนโยธา 

๒๗ วางท่อน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท า
การเกษตร 

 

ด าเนินการวางท่อน้ า ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อน้ า มีน้ าไว้ท าการเกษตร ส่วนโยธา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ สนับสนุนเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ 

เพื่อให้การยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

ด าเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ 

๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๑๓,๐๐๐,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับ

เบี้ยยังชีพ 
ส านักปลัด 

๒ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการ 
เพื่อให้การยังชีพ 
ผู้พิการ 

ด าเนนิการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ 

๓,๐๐๐,๐๐๐ 

 
๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ผู้พิการ ผู้พิการได้รับ 

เบี้ยยังชีพ 
ส านักปลัด 

๓ สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

เพื่อให้การยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

ด าเนินการจ่ายเบี้ย
ยังชีพ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ

เบี้ยยังชีพ 
ส านักปลัด 

๔ สงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ยากไร/้
ยากจน/ไร้ที่ที่พ่ึง
และด้อยโอกาส 

เพื่อให้การยังชีพผู้
ยากไร/้ยากจน/ไร้
ที่ท่ีพึ่งและด้อย
โอกาส 

ด าเนินการช่วยเหลือ
โดยมอบถุงยังชีพ
หรืออ่ืนๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้ยากไร/้
ยากจน/ไร้
ที่ท่ีพึ่งและ
ด้อยโอกาส 

ยากไร/้ยากจน/
ไร้ที่ที่พ่ึงและด้อย
โอกาสได้รับ
ความช่วยเหลือผู ้

ส านักปลัด 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕ ป้องกันการติดเชื้อ
เอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
ควร 

เพื่อป้องกันการติด
เชื้อโรคต่างและการ
ตั้งครรภ ์

อบรมเด็ก/เยาวชน/

นักเรียนในพ้ืนท่ีทั้ง 

 ๒๒ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ นักเรียน/

เยาวชน 
มีการป้องกันการติด
เชื้อโรคและการ
ตั้งครรภ ์

ส านักปลัด 

๖ ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการ
สภาเด็กและ
เยาวชน 

เพื่อสนับสนุนให้มี
การด าเนินงาน/
กิจกรรม/การ
เลือกตั้งสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

สนับสนุนงบ
งบประมาณให้แก่สภา
เด็กและเยาวชนตาม
พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ นักเรียน/
เยาวชน 

มีการด าเนินงาน/
กิจกรรม/การ
เลือกตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

ส านักปลัด 

๗ จูงมือลูกหลานเข้า
วัดปฏิบัติธรรมและ
บ าเพ็ญประโยชน์ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุน้อม
น าชักจูงลูกหลาน
เข้าวัดปฏิบัติธรรม
และบ าเพ็ญ 

ประโยชน ์

ผู้ปกครอง/ผู้สูงอายุ
และเด็กเยาวชนใน
ต าบลเข้าร่วมกิจกรรม
อบรมปฏิบัติธรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- - ผู้สูงอาย/ุ
บุตร/
หลาน 

ผู้สูงอายุน้อมน าชัก
จูงลูกหลานเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมและ
บ าเพ็ญ 

ส านักปลัด 



๘ เลิกเหล้า
(เข้าพรรษา)เพื่อ
ครอบครัว 

เพื่อให้ผู้ที่ดื่มสุรา
เป็นประจ า ลด ละ 
เลิก 

อบรมผู้ที่ดื่มสุราและ
ก าลังจะดื่มเพื่อแจ้งให้
รู้ข้อเสียด้านต่างๆ 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- - ผู้ที่ดื่มสุรา ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ า 

ลด ละ เลิก 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙ การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความ
รุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

เพื่อให้ความรู้
ผู้ถูกกระท าด้วย
ความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. 
๒๕๕๐  

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับผู้ที่ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรง 
กลุ่มเป้าหมาย สตรี
และเด็ก 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- - สตร/ีเด็ก
เล็ก 

เด็กเล็กได้รู้คุณค่า
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเพณีไทย 

ส านักปลัด 

๑๐ พัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุ
สามารถดูแลตัวเอง
ได้ 

อบรมให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุ  เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัยของตนเอง 

๓๐,๐๐๐ 

 

๓๐,๐๐๐ 

 

- -  ผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุสามารถดูแล
ตัวเองได ้

ส านักปลัด 



๑๑ ฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพ 

เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

อบรมให้ความรู ้ความ
เข้าใจในการประกอบ
อาชีพ ศึกษาดูงาน 
สนับสนุน วัสดุอุปกรณ์  
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
๒๒ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพความรู้ 
ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ต าบล(OTOP) 

เพื่อส่งเสริมภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นให้
เป็นที่ยอมรับ 

สนับสนุนการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ต าบล (OTOP) 
 ๒๒ หมู่ 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

๕๐,๐๐๐ 

 

ผลิตภัณฑ์
โอทอป 

ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นให้เป็นท่ี
ยอมรับ 

ส านักปลัด 

๑๓ ก่อสร้าง/ปรับปรุง 
/ซ่อมแซมบ้านคน
จน/คนยากไร้และ

เพื่อช่วยเหลือคน
จน/ผู้ยากไร ้
ไม่มีที่อยู่เป็นหลัก

ก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมให้กับ 
คนจน/คนด้อยโอกาส

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ บ้าน คนจน/ผู้ยากไร ้
มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง 

ส านักปลัด 



ผู้ด้อยโอกาส แหล่ง ที่ได้รับการคัดเลือก
จากหมู่บ้านในต าบล
ตามเกณฑ์การคัดเลือก 

๑๔ ปฏิบัติธรรมน าสุข
สู่  สังคมเข้มแข็ง 

เพื่อน้อมน าหลักทาง
พุทธศาสนามาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิต และอยู่
ร่วมกันในครอบครัว
อย่างมีความสุข 

เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น/ 
ผู้น าหมู่บ้าน/สตร/ี
เด็ก/เยาวชน/ผู้สูงอาย/ุ
ผู้ดูแลผู้สูงอาย/ุผู้
พิการ/ผู้ด้อยโอกาสเข้า
ปฏิบัติธรรม ณ ศูนย์
ปฏิบัติธรรม 

๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ ๒๕๐,๐๐๐ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายน า
หลักทางพุทธศาสนา
มาเป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต และ
อยู่ร่วมกันใน
ครอบครัวอย่างมี
ความสุข 

ส านักปลัด 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้าง
ความปรองดอง

เพื่อสร้างความ
ปรองดองของคนใน
ชุมชนทุกภาคส่วนมี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/
ก านัน/ผู้น าชุมชน/

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายมี
ความปรองดองของ
คนในชุมชนทุกภาค

ส านักปลัด 



และสมานฉันท์ ส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
สามัคค ี

นักเรียน/นักศึกษา/
ข้าราชการลูกจ้าง
หน่วยงานอ่ืนและ
ประชาชนท่ัวไป 

ส่วนมีส่วนร่วมและ
แสดงออกถึงความ
สามัคค ี

๑๖ ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพสตร ี

เพื่อพัฒนาและสร้าง
ความเชื่อมั่นให้สตรี
มีความเข้มแข็งเป็น
ฐานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม 

อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่ม
สตรีที่มีต้นแบบ 

๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ ๔๐๐,๐๐๐  สตร ี สตรีมีความเข้มแข็ง
เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนกิจกรรม
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

๑๗ สนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้
ติดยาเสพติดและผู้
คิดจะลองยาเสพติด
รู้ถึงผลกระทบต่างๆ 

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
ป้องกันกลุ่มเสี่ยงติดยา
เสพติด 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

ผู้ติดยาเสพติดและผู้
คิดจะลองยาเสพติดรู้
ถึงผลกระทบต่างๆ 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

๙.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   ๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ บรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนท่ีประสบภัย 

เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีประสบ
ภัยต่างๆ 

ประชาชนท่ีประสบภัย
ได้รับการช่วยเหลือ
ทันที เช่น วาตภัย/
อุทกภัย/อัคคีภัย/ภัย
แล้ง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ผู้ประสบภัย ประชาชนได้รับ

ความช่วยเหลือ 
ส านักปลัด 

๒ ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดปี 

เพื่อป้องกันและ
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ด าเนินการรณรงค์การ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ไม่มี

อุบัติเหตุ 
รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ส านักปลัด 

๓ ฝึกอบรม/ทบทวน  
อปพร. 

เพื่อเพิ่มและพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติ

ฝึกอบรม/ทบทวน
สมาชิก อปพร.อย่าง

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สมาชิก 

อปพร. 
อปพร.มี
ประสิทธิภาพและ

ส านักปลัด 



หน้าท่ี อปพร. น้อยปีละครั้ง ความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกัน/บรรเทาสา
ธารภัย 

เพื่อเพิ่มความรู้และ
พัฒนาทักษะการ
ป้องกันภัยพิบัติต่างๆ 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
สมาชิก อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน
และสมาชิก อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๕ ฝึกอบรมการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยของ อบต.นิคม 

เพื่อซักซ้อม
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
สมาชิก อบต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน
และสมาชิก อปพร. 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๖ อบรมเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการ
พัฒนาเครือข่าย 

ศูนย์ อปพร. 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมและพัฒนา
ศักยภาพเครือข่าย
ศูนย์ อปพร. 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
สมาชิก อบต.และ
สมาชิก อปพร. 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายมี
ประสิทธิภาพและ
มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

๗ สนับสนุนเครื่องแต่ง
กาย/เครื่องแบบ อป
พร. 

เพื่อให้สมาชิก อป
พร.แต่งกายให ้
ถูกระเบียบ 

จัดซื้อเครื่องแต่งกายให้ 
อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อปพร. สมาชิกอปพร.แต่ง

กายถูกระเบียบ 

ส านักปลัด 



๘ ป้องกันปัญหาหมอก
ควนัและไฟป่า 

เพื่อป้องกันและ
บรรเทาปัญหาความ
รุนแรงของหมอก
ควันและไฟป่า 

ให้ความรู้รณรงค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อลด
ปัญหาการเกิดหมอก
ควันและไฟป่าให้กับ
ประชาชน ๒๒ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - - หมอกควัน
และไฟป่า

ลดลง 

ปัญหาความรุนแรง

ของหมอกควันและ

ไฟป่าลดลง 

ส านักปลัด 

๙ จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์
เกี่ยวกับดับเพลิง 

เพื่อเตรียมความ
พร้อมเกี่ยวกับการ
ป้องกันภัย 

ด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ดับเพลิง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ อุปกรณ์ มีความพร้อม

เกี่ยวกับการป้องกัน
ภัย 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
   ๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ กีฬาประชาชนต าบล
นิคมฯ (นิคมเกมส์
ครั้งท่ี ๒๐) 
 

เพื่อให้ประชาชน
ได้ออกก าลังกาย
และ ลดการมั่วสุม 
ห่างไกลยาเสพติด 

ด าเนินการจัดแข่งขัน
กีฬาสร้างความสามัคคี
และเสริมสร้างสุขภาพ
ให้ประชาชนภายใน
ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- - ประชาชน ประชาชนได้ออก

ก าลังกาย 
ส่วน

การศึกษา 

๒ กีฬาต่อต้านยาเสพ
ติด(สะแกงาม คัพ) 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนเล่นกีฬา 

ด าเนินการจัดแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล 
ระยะเวลา ๑ เดือน 
โดยมีเป้าหมาย 
 หมู่ ๑ - ๒๒ 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
- - เยาวชน/

ประชาชน 
เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส่วน

การศึกษา 



๓ กีฬาฟุตซอล  (นิคมฯ 
๒ เกมส)์ 

เพื่อส่งเสริมให้
เยาวชนและ
นักเรียนเล่นกีฬา 

ด าเนินการแข่งขันฟุต
ซอล 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
- - เยาวชน/

นักเรียน 
เยาวชนหันมาเล่น
กีฬาห่างไกลยาเสพ
ติด 

ส่วน

การศึกษา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ การแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ 

เพื่อเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงาน 
อปท. 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

ท้องถิ่นสัมพันธ์

อ าเภอพิมาย 

๕๐,๐๐๐ 

 
- - - นักกีฬา หน่วยงานมี

ความสัมพันธ์ที่ด ี
ส่วน

การศึกษา 

๕ วิ่งคบเพลิงไฟงาน
ฉลองชัยชนะท้าว
สุรนารี 

เพื่อการมีส่วนร่วม
สืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี 

ส่งตัวแทนสตรีเข้าร่วม
การวิ่งคบไฟฉลองชัย
ชนะท้าวสุรนารี ณ 
อนุสรณ์สถานวีรกรรม
ทุ่งสัมฤทธ์ิ  

๖,๐๐๐ - - - นักว่ิง มีส่วนร่วมสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณ ี

ส่วน

การศึกษา 

๖ ซ่อมแซมเรือยาว 
(เทพสายชล) 

เพื่อเป็นการ
ส่งเสริม/อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
คนเรือ 

ด าเนินการจ้างเหมา
ซ่อมแซมเรือยาว (เทพ
สายชล) ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

๕๐,๐๐๐ 

 

- - - เรือยาว ส่งเสริม/อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
คนเรือ 

ส่วน

การศึกษา 

๗ แข่งขันเรือยาว
ประเพณ ี

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีการแข่งขัน

จัดส่งทีมเรือยาวเข้า
ร่วมการแข่งขันเรือยาว

๑๐๐,๐๐๐ - - - เรือยาว การสืบสานประเพณี ส่วน



เรือยาว ประเพณีอ าเภอพิมาย การแข่งขันเรือยาว การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ สืบสานประเพณี
ไทย 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้
คุณค่าวัฒนธรรม
ท้องถิ่นและประเพณี
ไทย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมท้องถิ่นและ

ประเพณีไทย 

๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๖,๐๐๐ เด็กเล็ก เด็กเล็กได้รู้คุณค่า
วัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเพณีไทย 

ส่วน

การศึกษา 

๙ งานรัฐพิธีต่างๆ เพื่อการมีส่วนร่วม
ของ อปท.และให้
ความส าคัญกับวัน
ส าคัญต่างๆ 

เข้าร่วมกิจกรรม งาน
นิทรรศการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับวันส าคัญ 
วันปิยมหาราช/วันแม่ 
ฯลฯ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

วัฒนธรรมประเพณี
คงอยู ่

ส านักปลัด 

๑๐ ดอกล าดวนบานใน
วันผู้สูงอาย ุ

เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม

สืบสานประเพณีของ
ไทยเชิดชูคุณงามความ

๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ - - ผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม

ส านักปลัด 



อันดีงามและเชิดชู
ผู้สูงอาย ุในชุมชน
ใหเ้ข้มแข็ง 

ดีของผู้สูงอายุ เป็น
ตัวอย่างแก่เด็กและ
เยาวชน 

และเชิดชูผู้สูงอาย ุ

ในชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 

๑๑ ประกวดอาหาร
พื้นบ้านและ 

การแสดงกลุ่ม
สตร-ีแม่บ้าน 

เพื่อเป็นการส่งเสริม
และสนับสนุน
กิจกรรมกลุ่มสตร-ี
แม่บ้าน 

ประกวดการท าอาหาร
พื้นบ้าน ผัดหม-ีส้มต า-
ขนมหวาน โดยส่งกลุ่ม
สตร-ีแม่บ้าน ต าบล
นิคมสร้างตนเองเข้า
ร่วมกิจกรรม 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - กลุ่มสตรี สนับสนุนกิจกรรม

กลุ่มสตร-ีแม่บ้าน 

ส านักปลัด 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่  ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 

   ๕.๑ แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อบรมการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพ
หมู่บ้าน 

เพื่อให้
คณะกรรมการผู้
บ้านมีความรู้ด้าน
การจัดท าแผนสุข 

อบรมผู้น าด้านสุขภาพ/
อสม.กลุ่มสตร ี

๒๐,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ผู้น า คณะกรรมการผู้

บ้านมีความรู้ด้าน
การจัดท าแผน
สุขภาพ 

ส านักปลัด
งาน

สาธารณสุข 

๒ บ้านสะอาดชุมชนน่า
อยู่ ต าบลน่ามอง 

เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมการ
รณรงค์ให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาชุมชน 

รณรงค์ท ากิจกรรมทั้ง 
๒๒ หมู่บ้าน 

๕๐,๐๐๐ 

 
๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ หมู่บ้าน

สะอาด 
การรณรงค์ให้
ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลรักษา
ชุมชน 

ส านักปลัด

งาน

สาธารณสุข 



๓ ควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้การควบคุม
และป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพฯ 

ด าเนินการตามขั้นตอน
ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ในชุมชน/วัด/โรงเรียน/
ศพด.และอื่นๆ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ชุมชน/

โรงเรียน 
การควบคุมและ
ป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพฯ 

ส านักปลัด

งาน

สาธารณสุข 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ ควบคุม/ป้องกัน
และระงับ
โรคติดต่อ 

เพื่อให้การควบคุม
และป้องกัน
โรคติดต่อใหเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
ฯ 

ด าเนินการตามขั้นตอน
ในการควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อใน
ชุมชนทั้ง ๒๒ หมู่ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ชุมชน/

โรงเรียน 
การควบคุมและ
ป้องกันโรคติดต่อ
ใหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพฯ 

งาน

สาธารณสุข 

๕ ควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

เพื่อป้องกันการ
เสียชีวิตในคนและ
สัตว์ 

ด าเนินการตามขั้นตอน
ในการป้องกัน โรคพิษ
สุนัขบ้า เป้าหมายทั้ง 
๒๒ หมู่   

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สุนัข/แมว ป้องกันการ
เสียชีวิตในคนและ
สัตว ์

งาน

สาธารณสุข 

๖ ลด ละ เลิก การใช้  
ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 

เพื่อรณรงค์ให้
ความรู้และสร้าง
จิตส านึกแก่ 
นักเรียน บุคลากร 

จัดอบรมแก่ นักเรียน/ 
เยาวชน/บุคลกรและ
ประชาชน เป้าหมาย
ทั้ง ๒๒ หมู่ 

๕๐,๐๐๐ - - - ชุมชน การใช้โฟมบรรจุ
อาหาร ลดลง 
ประชาชนมีความรู้
และความเข้าใจ

งาน

สาธารณสุข 



และประชาชน ลด 
ละ เลิก การใช้โฟม 

ผลเสียของการใช้
โฟมบรรจุอาหาร 

๗ การใช้น้ าอย่าง
ประหยัด/การ
ก าจัดน้ าเสีย 

เพื่อให้ประชานรู้จัก
ใช้น้ าให้เกิด
ประโยชน์และการ
จัดการน้ าเสียที่
ถูกต้อง 

อบรม/รณรงค/์ศึกษาดู
งานการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและจัดการน้ า
เสียให้แก่ผู้สนใจทั่วไป 

- ๕๐,๐๐๐ - - ชุมชน ชุมชนมีการใช้น้ า

เกิดประโยชน์และ

การจัดการน้ าเสียที่

ถูกวิธี 

งาน

สาธารณสุข 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘ บริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้น าชุมชน 
พนักงาน/
นักเรียนและ
ประชาชนเพื่อ
สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

อบรมให้ความรูผู้้น า
ชุมชน พนักงาน/
นักเรียนและประชาชน 

๕๐,๐๐๐ 

 
- - - ผู้น า/

นักเรียน 
ผู้น าชุมชน 
พนักงาน/นักเรียน
และประชาชนเพื่อ
สร้างจิตส านึก
อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

งาน
สาธารณสุข 

๙ ส้วมสร้างสุข การใช้
ซักโครกแทนส้วมซึม 

เพื่อลดปัญหาด้าน
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เช่นโรค
ข้อเข่าเสื่อมฯ 

ด าเนินการรณรงค์การ
ใช้ส้วมชักโครกแทน
ส้วมซึมและจัดซื้อซัก
โครก  เป้าหมาย 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 

 

- ผู้สูงอายุ ลดปัญหาด้าน
สุขภาพของ
ผู้สูงอายุ เช่นโรค
ข้อเข่าเสื่อมฯ 

งาน

สาธารณสุข 



จ านวน   ๓๙๓ 
ครัวเรือน 
  

๑๐ จัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ เช่น 
ทรายอะเบท ฯลฯ 

เพื่อใช้ป้องกัน
และควบคุมพาหะ
น าโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการจัดซื้อ
ทรายอะเบท 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

๑๐๐,๐๐๐ 

 

ลดจ านวน
ผู้ป่วยเป็น

โรค
ไข้เลือดออก 

ป้องกันและ
ควบคุมพาหะน า
โรค 

งาน

สาธารณสุข 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

   ๒.๑ แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อาหารกลางวนั
ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร 
กลางวันอย่าง
เพียงพอ 

จ้างท าอาหารกลางวัน
ให้แก่เด็กเล็กจ านวน 
 ๗ ศูนย ์

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๗๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๘๐๐,๐๐๐ 

 
๑,๙๐๐,๐๐๐ 

 
เด็กเล็ก เด็กเล็กมีอาหาร

กลางวัน 
รับประทาน 

ส่วน
การศึกษา 

๒ อาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก/
เด็กนักเรียนมีนม 
ดื่มอย่างเพียงพอ 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)
ให้แก่เด็กเล็กจ านวน ๗ 
ศูนย์ และโรงเรียน
สังกัด สพฐ. ๗ โรง 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๖๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๘๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๙๐๐,๐๐๐ 

 
เด็กเล็ก/

เด็ก
นักเรียน 

เด็กเล็ก/เด็ก
นักเรียนมีนม 
ดื่มอย่างเพียงพอ 

ส่วน

การศึกษา 

๓ ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยเด็ก 

 เพื่อให้เด็กทุกคน
ในศูนย์พัฒนาเด็ก

เด็กทุกคนได้เรียนรู้การ
ปฏิบัติตนให้มีสุขภาพ

๓๕,๐๐๐ 

 
๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เด็กเล็ก/

เด็ก
บุคลากรและเด็ก
ทุกคนในศูนย์

ส่วน



เล็กได้มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

อนามัยที่ดีในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 

นักเรียน พัฒนาเด็กเล็กได้มี
สุขภาพร่างกาย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

การศึกษา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย
เบื้องต้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้ครูศูนย์เด็ก
เล็กความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัย 

ด าเนินการอบรมให้
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบื้องต้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ครูศูนย์

และเด็ก
เล็ก 

ครูศูนย์เด็กเล็ก
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ส่วน
การศึกษา 

๕ ประสานสัมพันธ์
ชุมชน 

เพื่อให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
ผู้ปกครองนักเรียน
และโรงเรียนได้
ประสานงานเรื่อง
ต่างๆเกี่ยวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

คณะกรรมการศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
ผู้ปกครองและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกัน
หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เด็กเล็ก/
เด็ก

นักเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา
ผู้ปกครองและ
ชุมชนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างได้และ
ชุมชนมีทัศนคติที่ดี
ต่อศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส่วน

การศึกษา 



๖ วันส าคัญ  เช่น วัน
พ่อ/ วันแม่/ วัน
เด็กแห่งชาติ / 
ถวายเทียนพรรษา 
/ฯลฯ 

เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ 
ใน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามของ
ไทยและท้องถิ่นและ
เข้าร่วมกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นและ
วันส าคัญต่างๆ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชน 
และหนว่ยงานต้น
สังกัด ตามความ
เหมาะสม 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก/

เด็ก
นักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าร่วมกิจกรรม
ประเพณีที่ดีงาม
ของไทยและ
ท้องถิ่น 

ส่วน

การศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ ทัศนะศึกษาสวน
สัตว์นครราชสีมา 

เพื่อให้เด็กเล็กได้
ประสบการณ์ตรง
และพัฒนาการครบ
ทั้ง 4 ด้าน 

จัดกิจกรรมทัศนะ
ศึกษาสวนสัตว์ เพื่อรับ
ประสบการณ์ตรงให้
เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง ๗ ศูนย ์

๗๐,๐๐๐ 
 

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ครูศูนย์
และเด็ก

เล็ก 

เด็กเล็กศูนย์พัฒนา
ได้เรียนรู ้
ประสบการณ์ตรง 

ส่วน
การศึกษา 

๘ หนูน้อยบัณฑิต เพื่อให้เด็กเกิดความ
ภูมิใจในความส าเร็จ 

จัดกิจกรรมมอบ
วุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กท่ี
จบการศึกษา 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ เด็กเล็ก เด็กเล็กมีความ
ภูมิใจและเช่ือมั่น
ในตนเอง 

ส่วน
การศึกษา 

๙ เรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้
เรียนรู้ประสบการณ์
จริง 

จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนนอกสถานท่ี 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ เด็กเล็ก เด็กเล็กได้เรียนรู้
ประสบการณ์จริง 

ส่วน
การศึกษา 



๑๐ จัดหาวัสด ุ
การศึกษา 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กมีวัสดุสื่อการ
เรียนการสอนที่
ทันสมัยและเพียงพอ 

จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
และสื่อการเรียนการ
สอน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สื่อการ
เรียน 

เด็กเล็กมีสื่อการ
เรียน 

ส่วน
การศึกษา 

๑๑ ศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ดีเด่นหรือต้นแบบ 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก
และเจ้าหน้าท่ี/
กรรมการ
สถานศึกษามี
วิสัยทัศน์กว้างไกล 

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีเด่นนอกพ้ืนท่ี
โดยกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร/ครูผู้ดูแล
เด็ก/เจ้าหน้าท่ี/
กรรมการสถานศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ศึกษาดูงาน ครูผู้ดูแลเด็กและ
เจ้าหน้าท่ี/
กรรมการ
สถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ 

ส่วนการศึกษา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒ เด็กไทยไม่จมน้ า เพื่อลดการเสียชีวิต
เด็กจากสาเหตุการ
จมน้ า 

อบรมเด็ก/นักเรียน/
เยาวชนและผู้ปกครอง 

๕๐,๐๐๐ 
 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ เด็กเล็ก/
เด็ก

นักเรียน 

ลดการเสียชีวิตเด็ก
จากสาเหตุการ
จมน้ า 

ส่วน 
การศึกษา 

๑๓ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กรักสิ่งแวดล้อม 

เพื่อให้เด็กปฐมวัย
รักความสะอาดและ
รักสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมในการ
รักษาความสะอาดและ
รักสิ่งแวดล้อม ทั้ง  ๗ 
ศูนย์ 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กปฐมวัยรักษา
ความสะอาดและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่วน
การศึกษา 



๑๔ ปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อให้มีภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
สวยงามน่าอยู ่

ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสวยงามให้น่าอยู่ 
ทั้ง ๗ ศูนย์ 

๓๕,๐๐๐ 
 

๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สวยงามน่าอยู่ น่า
เรียน 

ส่วน 
การศึกษา 

๑๕ ก่อสร้างถนน 
คสล.ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
นิคมฯ ๒ 

เพื่อให้การสัญจร
สะดวก 

ด าเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล.ภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กนิคมฯ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ - - ถนน การสัญจรมีความ
สะดวก 

ส่วน
การศึกษา 

๑๖ ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
นิคม ๒ 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก 

ด าเนินการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์ ศพด. นิคม ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ - - รั้ว เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษา 

๑๗ ศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรค 

เพื่อป้องกันเด็กเล็ก
ติดเชื้อ 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ต่างๆ 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กปลอดเชื้อ
โรค 

ส่วน
การศึกษา 

๑๘ ติดตั้งมุ้งลวดศูนย์
เด็กเล็ก 

เพื่อป้องกันยุงและ
แมลงต่างๆ 

ด าเนินการติดตั้งมุ้ง
ลวดศพด.โนน
กระเบื้อง/ใหม่ฉมวก 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - - ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เด็กเล็กปลอดโรค ส่วน
การศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๙ ก่อสร้างโครง
หลังคาสนามเด็ก

เพื่อกันแดด/กันฝน ด าเนินการก่อสร้าง
โครงหลังคาสนามเด็ก

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - โครง
หลังคา 

มีที่กันแดด/กันฝน ส่วน
การศึกษา 



เล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ใหม่ฉมวก 

เล่น ศพด  

๒๐ ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
ใหม่ฉมวก 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก 

ด าเนินการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์ ศพด. ใหม่ฉมวก 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - รั้ว เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษา 

๒๑ ก่อสร้างรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
 โพธิ์งาม 

เพื่อความปลอดภัย
ของเด็กเล็ก 

ด าเนินการก่อสร้างรั้ว
ศูนย์ ศพด.โพธิ์งาม  

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - รั้ว เด็กเล็กมีความ
ปลอดภัย 

ส่วน
การศึกษา 

๒๒ ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
นิคม ๓ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาคารเรียนหนังสือ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบแปลนที่ อบต.
ก าหนด  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - อาคาร
เรียน 

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนหนังสือ 

ส่วน 
การศึกษา 

๒๓ ก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
นิคม ๖ 

เพื่อให้เด็กเล็กมี
อาคารเรียนใหม่ 

ก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ตาม 
แบบแปลนที่อบต.
ก าหนด 

๒,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ - - อาคาร
เรียน 

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนหนังสือ 

ส่วน 
การศึกษา 

๒๔ ซ่อมแซมอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีพังเสียหาย 

เพื่อใหแ้ด็กเล็กมี
อาคารเรียนท่ี
แข็งแรง 

ด าเนินการซ่อมแซม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่เสียหาย 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- - อาคาร
เรียน 

เด็กเล็กมีอาคาร
เรียนหนังสือ 

ส่วน 
การศึกษา 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕ จัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ร.ร.นิคม๑ 

เพื่อให้เด็กเล็กมีที่
เรียนใกล้บ้าน 

เด็กเล็ก หมู่  ๑ ,๑๕, 
๒๐, ๓ และอืน่ๆ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- - เด็กเล็ก เด็กเล็กมีที่เรียน
ใกล้บ้าน 

ส่วน
การศึกษา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้น
และทดแทนป่าไม้
เดิม 

ด าเนินการปลูกต้นไม้
เฉลิมพระเกียรต ิ

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ - - ป่าไม้ มีป่าไม้เพิ่มขึ้นและ

ลดภาวะโลกร้อน 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๒ ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรติ 

เพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดิน 

ด าเนินการปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรต ิ

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ - - ป่าหญ้าแฝก ป้องกันการพังทลาย

ของหน้าดิน 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๓ ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ใน
การควบคุมศัตรูพืช 

เพื่อส่งเสริมการใช้ชีว
ภัณฑ์ในการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชแทน
การใช้สารเคมี 

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใน
การผลิตเช้ือรา หรือเลี้ยง
แมลง ผลิตน้ าส้มควันไม้ 
หรือชีวภัณฑ์อื่นๆเพื่อ
บริการเกษตรกรต าบล
นิคม 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ - 

 
- เพี้ย/แมลง

ลดลง 
มีการใช้ชีวภัณฑ์ใน
การป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแทนการใช้
สารเคม ี

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kpI) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน

รับผิดชอบ
หลัก 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔ เศรษฐกิจพอเพยีง เพื่อด าเนินการตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงส่งเสริมให้
ประชาชนพ่ึงพา
ตนเอง 

จัดหาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์
และวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- เกษตรกรมี

รายได้เพิ่ม 
ประชาชนพ่ึงพา
ตนเองได้ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

๕ พัฒนากลุ่มเกษตรกร เพือ่ให้เกษตรกรมี
การรวบรวมกลุ่ม
ผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์และ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

อบรมเกษตรกรเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดู
งานนอกพ้ืนท่ีที่เป็น
ต้นแบบ 

๑๕๐,๐๐๐ 

 
๑๕๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- เกษตรกรมี

รายได้เพิ่ม 
มีการรวบรวมกลุ่ม
ผลิต/แปรรูปพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และ
เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 



๖ อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่ง
น้ าเขตต าบลนิคม 

เพื่อให้มีปลาและ
สัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 

จัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อย
แหล่งน้ าเขตต าบลนิคม 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ - 

 
- พันธุ์ปลา มีปลาและสัตว์น้ า

เพิ่มมากข้ึน 
ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ปรับปรุงบ่อบาดาล  
รพ.สต.นิคม ๑ 

 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการปรับปรุงบ่อ
บาดาล รพ.สต.นิคม ๑ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - บ่อบาดาล มีน้้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 

๒ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑ 

 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓ จัดภูมิทัศน์รอบศาลา
กลางบ้าน หมู่ ๑ 

 

เพื่อให้หมู่บ้านมีภูมิ
ทัศน์ 

ด้าเนินการจัดภูมิทัศน์รอบ
ศาลากลางบ้าน  

- - ๑๐๐,๐๐๐ 

 
- ภูมิทัศน์ หมู่บ้านมีความ

สวยงาม 
ส่วนโยธา 

๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
หมู่ ๒ 

 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๕ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น เพื่อให้มีสถานท่ี ด้าเนินการซ่อมแซมสนาม - ๑๐๐,๐๐๐ - - สนามเด็ก มีสถานท่ีออกก้าลัง ส่วนโยธา 



หมู่ ๒ ออกก้าลังกาย เด็กเล่น  เล่น กาย 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ ๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สายที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้
มีประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /ระบบ
ขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๗ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ ๓ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
มีสถานท่ีออกก้าลัง
กาย 

ส่วนโยธา 

๘ เปลี่ยนท่อเมนประปา 
คุ้มบ้านโจด หมู่ ๓ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อประปา มีน้้าใช้อุปโภคบริโภค ส่วนโยธา 

๙ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๓ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๐ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
ปากฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /
ระบบขยายเสียงและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 



๑๑ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
ร.ร.นิคม ๖ หมู่ ๓ 

เพือ่ให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๑๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า 
หมู่ ๓  - สายข้าง
โรงเรียนนิคม ๖ 
-สายทางเข้าส้านักสงฆ์ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

- - ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓ ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น หมู่ ๔ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 

ด้าเนนิการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น ๒ แห่ง  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ส่วนโยธา 

๑๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ ๔ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา 

๑๕ ขยายเขตไฟฟ้าแรง
ต่้าหมู่ ๔ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า ห  

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๑๖ ซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสาย หมู่ 
๔ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

ด้าเนินการซ่อมแซม
ระบบเสียงตามสายใหม้ี
ประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /
ระบบขยายเสียงและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๑๗ ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้มีน้้า ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ - ๑๐๐,๐๐๐ - - บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดเพียงพอต่อการ ส่วนโยธา 



หมู่ ๔ สะอาดเพียงพอ
ต่อการบริโภค/
อุปโภค 

บาดาล    บริโภค/อุปโภค 

๑๘ ตั้งหอถังน้้าสูงทรง
แชมเปญ หมู่ ๕ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี

น้้าประปาใสสะอาด

ใช้อย่างเพียงพอ 

ด้าเนินการตั้งหอถังน้้า

สูงทรงแชมเปญ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - หอถังน้้า หมู่บ้านมีน้้าประปาใสสะอาดใช้

อย่างเพียงพอ 
ส่วนโยธา 

๑๙ จัดซื้อระบบเสียง
ตามสาย หมู่ ๕ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตาม
สายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /
ระบบขยายเสียงและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๐ ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ ๕ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนนิการซ่อมแซม
ประปา 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้อุปโภค/บริโภค ส่วนโยธา 

๒๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ ๕ 

ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ ๕ 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา 

๒๒ ก่อสร้างสนามเด็ก
เล่น หมู่ ๕ 

เพื่อให้มีสถานท่ี
ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้าง
สนามเด็กเล่น  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
มีสถานท่ีออกก้าลังกาย ส่วนโยธา 

๒๓ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้มีน้้า
สะอาดเพียงพอ

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล  

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดเพียงพอต่อการ

บริโภค/อุปโภค 
ส่วนโยธา 



ต่อการบริโภค/
อุปโภค 

๒๔ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

- ๑๐๐,๐๐๐ 

 
 - เตาเผา

ขยะ 
มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๒๕ ซ่อมแซมสนามกีฬา 
หมู่ ๕ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

ที่ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการซ่อมแซม

สนามกีฬา 

- - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- สนามกีฬา ประชาชนมีที่ออกก้าลังกาย ส่วนโยธา 

๒๖ ซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่ ๖ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการซ่อมแซม
ประปา 

- 

 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้อุปโภค/บริโภค ส่วนโยธา 

๒๗ ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ ๖ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่าง 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความปลอดภัย ส่วนโยธา 

๒๘ จัดซื้อระบบเสียง
ตามสาย หมู่ ๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตาม
สายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /
ระบบขยายเสียงและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



๒๙ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ เช่น 
ปากฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /
ระบบขยายเสียงและ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๓๐ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๓๑ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๓๒ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๗ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง  

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๓ ขยายเขตระบบประปา
รอบหมู่บ้าน หมู่ ๗ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขยายเขต
ประปา  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

(kpI) รับผิดชอบ
หลัก 

๓๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๘ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า   
-สายรอบหมู่บ้าน 
-สายหนองหัวช้าง- หมู่๑๔  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๓๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๘ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๓๖ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๘ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

- 
 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๓๗ ซ่อมสร้างระบบท่อ
น้้าประปา หมู่  ๘ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการซ่อมสร้างระบบ
ท่อน้้าประปา  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 

๓๘ ตั้งหอถังน้้าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี

น้้าประปาใสสะอาด

ใช้อย่างเพียงพอ 

ด้าเนินการตั้งหอถังน้้าสูง

ทรงแชมเปญ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - หอถังน้้า หมู่บ้านมีน้้าประปา

ใสสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๓๙ ติดตั้งเครื่องกรอง
น้้าประปา หมู่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี
สะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ด้าเนินการติดตั้งเครื่อง
กรองน้้าประปา 

๑๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - เครื่องกรอง

น้้า 
มีน้้าประปาสะอาดใช้
อย่างเพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๔๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๙ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๔๒ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใหม้ีไฟส่อง ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า - ๑๐๐,๐๐๐ - - ไฟฟ้าส่อง ประชาชนมีความ ส่วนโยธา 



หมู่ ๑๐ สว่างอย่างทั่วถึง ส่องสว่าง    สว่าง ปลอดภัย 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๓ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าสายรอบหมู่บ้าน   

- 
 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๔๔ ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

ด้าเนินการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายใหม้ี
ประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /ระบบ
ขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๔๕ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๔๖ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

- 

 
- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๔๗ ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๑๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

- - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- สนามกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

๔๘ ติดตั้งไฟเตือนจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุ ด้าเนินการติดตั้งไฟเตือน - - - ๑๐๐,๐๐๐ ไฟเตือน ประชาชนมีความ ส่วนโยธา 



หมู่ ๑๑ ทางถนน จราจร    จราจร ปลอดภัย 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๙ จัดซื้อระบบเสยีงตาม
สาย หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๕๐ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชน/เด็กเล็กมี
ที่ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
ประชาชน/เยาวชน/
เด็กเล็กมีที่ออกก้าลัง
กาย 

ส่วนโยธา 

๕๑ ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๑๒ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

- - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- สนามกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

๕๒ ขยายเขตระบบประปา
รอบหมู่บ้าน หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขยายเขต
ประปา  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 

๕๓ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๕๔ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อใหม้ีไฟส่อง ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า - - ๑๐๐,๐๐๐ - ไฟฟ้าส่อง ประชาชนมีความ ส่วนโยธา 



หมู่ ๑๒ สว่างอย่างทั่วถึง ส่องสว่าง     สว่าง ปลอดภัย 

๕๕ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้าสายรอบหมู่บ้าน   

- 
 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๕๖ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๗ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๓ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๕๘ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๕๙ ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

ด้าเนินการซ่อมแซมระบบ
เสียงตามสายใหม้ี
ประสิทธิภาพ เช่น ปาก
ฮอร์น/ยูนิคฮอร์น /ระบบ
ขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

- 

 
๕๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๖๐ ขยายเขตระบบประปา 
หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขยายเขต
ประปา  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 



๖๑ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๔ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๖๒ ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๑๔ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

- - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- สนามกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

๖๓ ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการซ่อมแซม
ประปา  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 

๖๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๕ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๖๖ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๖๗ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 



และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
๖๘ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า

หมู่ ๑๖ 
เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า

แรงต่้า  
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๖๙ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๗๐ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๗ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๗๑ ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๑๗ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

- - 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- สนามกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๒ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 
หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชน/เด็กเล็กมี
ที่ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างสนาม
เด็กเล่น 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
ประชาชน/เยาวชน/
เด็กเล็กมีที่ออกก้าลัง
กาย 

ส่วนโยธา 

๗๓ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปั้มซัมเมอร์ส 

- - ๒๐๐,๐๐๐ - บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 



   
๗๔ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 

หมู่ ๑๗ 
เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๗๕ ตั้งหอถังน้้าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี

น้้าประปาใสสะอาด

ใช้อย่างเพียงพอ 

ด้าเนินการตั้งหอถังน้้าสูง

ทรงแชมเปญ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - หอถังน้้า หมู่บ้านมีน้้าประปา

ใสสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๗๖ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปั้มชัมเมอร์ส 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บรโิภค 
ส่วนโยธา 

๗๗ ตั้งหอถังน้้าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี

น้้าประปาใสสะอาด

ใช้อย่างเพียงพอ 

ด้าเนินการตั้งหอถังน้้าสูง

ทรงแชมเปญ 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - หอถังน้้า หมู่บ้านมีน้้าประปา

ใสสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๗๘ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๘ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๗๙ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

(kpI) รับผิดชอบ
หลัก 

๘๐ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๘๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมปั้มซัมเมอร์ส 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๘๒ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

๒๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๘๓ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
หมู่ ๑๙ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๘๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

- 
 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๘๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ ๒๐ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๘๖ ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๒๐ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการก่อสร้างลาน

กีฬาเอนกประสงค ์

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ลานกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

๘๗ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๒๐ 

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

- 
 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

 

 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๘ จัดซื้อระบบเสียงตาม
สาย หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชน
ได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างชัดเจนท่ัวถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียง
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - ระบบเสียง

ตามสาย 
ประชาชนรับรู้
ข่าวสารอย่าง
ทันเวลา และถูกต้อง 

ส่วนโยธา 

๘๙ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาล 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๙๐ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 

- 
 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 

๙๑ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชน/เด็กเล็กมี
ที่ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
ประชาชน/เยาวชน/
เด็กเล็กมีที่ออกก้าลัง
กาย 

ส่วนโยธา 

๙๒ ซ่อมแซมระบบประปา 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการซ่อมแซมระบบ
ประปา 

- 

 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าใช้อุปโภค
บริโภค 

ส่วนโยธา 

๙๓ ติดตั้งไฟเตือนจราจร 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

ด้าเนินการติดตั้งไฟเตือน
จราจร 

- 

 
- 

 
- ๑๐๐,๐๐๐ 

 
ไฟเตือน
จราจร 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๙๔ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
จากบ้านายบัวผัน  

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่้า  

๕๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 



แก้วดก – บ้านนาง
ชไมพร   กุลบุตร 
หมู่ ๒๑  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๕ ตั้งหอถังน้้าสูงทรง
แชมเปญ หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านมี

น้้าประปาใสสะอาด

ใช้อย่างเพียงพอ 

ด้าเนินการตั้งหอถังน้้าสูง

ทรงแชมเปญพร้อมปั้มชัม

เมอร์ส 

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- - หอถังน้้า หมู่บ้านมีน้้าประปา

ใสสะอาดใช้อย่าง
เพียงพอ 

ส่วนโยธา 

๙๖ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ ๒๑ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

- 

 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๙๗ ขยายเขตระบบเสียง
ตามสาย หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้การ
ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั่วถึง 

ด้าเนินการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย 

- 
 

๕๐,๐๐๐ 

 
- - เสียงตาม

สาย 
การประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั่วถึง 

ส่วนโยธา 

๙๘ ซ่อมแซมสนามเด็ก
เล่น หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้ประชาชน/
เยาวชน/เด็กเล็กมี
ที่ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการซ่อมแซมสนาม
เด็กเล่น 

 ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - สนามเด็ก

เล่น 
ประชาชน/เยาวชน/
เด็กเล็กมีที่ออก
ก้าลังกาย 

ส่วนโยธา 

๙๙ เสริมลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ ๒๑ 

เพื่อใหป้ระชาชนมีที่

ออกก้าลังกาย 

ด้าเนินการเสริมลานกีฬา

เอนกประสงค ์

- 
 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ลานกีฬา ประชาชนมีที่ออก

ก้าลังกาย 
ส่วนโยธา 

๑๐๐ ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้มีที่ก้าจัด
ขยะ 

ด้าเนินการก่อสร้าง
เตาเผาขยะ 

- 
 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- เตาเผาขยะ มีที่ก้าจัดขยะ ส่วนโยธา 



๑๐๑ ขุดเจาะบ่อบาดาล 
 หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขุดเจาะบ่อ
บาดาลพร้อมชัมเมอร์ส 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- บ่อบาดาล มีน้้าสะอาดใช้

อุปโภค/บริโภค 
ส่วนโยธา 

๑๐๒ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า
หมู่ ๒๒  สายเมนต์ ๑ 
เชื่อมซอย ๕  

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ด้าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าแรงต่้า  

๔๐๐,๐๐๐ 
 

- 

 
- 

 
- ไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ ส่วนโยธา 

๑๐๓ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
หมู่ ๒๒ 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
สอ่งสว่าง  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

๑๐๔ ขยายเขตระบบ
ประปารอบหมู่บ้าน 
หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้มีน้้าใช้
อุปโภคบริโภค 

ด้าเนินการขยายเขต
ประปา  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ระบบ

ประปา 
มีน้้าสะอาดใช้
อุปโภค/บริโภค 

ส่วนโยธา 

๑๐๕ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณพื้นที่ 
ส้านักงานอบต. 

เพื่อใหม้ีไฟส่อง
สว่างอย่างทั่วถึง 

ด้าเนินการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่าง  

๒๒๕,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ไฟฟ้าส่อง

สว่าง 
ป้องกันทรัพย์สิน
และความปลอดภัย 

ส่วนโยธา 

 



 

แบบ ผ.๐๒ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

  เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ด าเนินการปรับปรุง
ถนนคสล. กว้าง ม. 

ยาว ม.  

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ถนน การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวก 

กองช่าง 

  เพื่อ ให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ด าเนินการลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง   ม. 
ยาว  ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ถนน การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวก 

กองช่าง 

  เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ด าเนนิการก่อสร้าง
ถนน คสล. กว้าง ม. 

ยาว ม.  

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐- ถนน การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวก 

กองช่าง 

  เพื่อ ให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ด าเนินการลงหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง   ม. 
ยาว  ม. 

- - ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - ถนน การสัญจรของ
ประชาชน
สะดวก 

กองช่าง 

  เพื่อให้ น้ าไ หลได้
สะดวกและไม่ท่วม
ขัง 

ด าเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ าความยาว
รวม  ม. 

- - ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ราง
ระบาย

น้ า 

น้ าไหลได้
สะดวกและไม่

ท่วมขัง 

กองช่าง 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  

๘.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

   ๘.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ให้ความรู้กฎหมาย
เบื้องต้นและสิทธิ

เพือ่ให้ประชาชน
ได้มีความรู้ความ

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

๓๐,๐๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - ๘๐% ของ

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ

ส านักปลัด 



เสรีภาพให้กับ
ประชาชน 

เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและสิทธิ
เสรีภาพเบื้องต้น 

ได้ประโยชน์ เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้นและสิทธิ
เสรีภาพ 

๒ จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

เพื่อส่งเสริมการมี

สว่นร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่นด้าน

ต่างๆ 

จัดเวทีประชาคมระดับ

หมู่บ้าน/ระดับต าบล 

และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในพัฒนาท้องถิ่นใน

ด้านต่างๆ ในเขตต าบล

นิคมสร้างตนเอง 

๔๐,๐๐๐ 

 
๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - แผนพัฒนา

ท้องถิ่นครบ
ทุกด้าน 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ 

ส านักปลัด 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ ฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรมและ 
จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

อบรมผู้บริหารและ
ผู้ช่วยผู้บริหาร 
ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง/สมาชิกสภาฯ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - กลุ่ม 

เป้าหมายมี
คุณธรรม 

มคีุณธรรมและ 
จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

ส านักปลัด 

๔ อบรมเพิ่มศักยภาพ
ของเจ้าหน้าท่ี
ท้องถิ่น/ผู้น าหมู่บ้าน

เพื่อพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรู้
บูรณาการร่วมกัน

อบรมทัศนะศึกษาดู
งานนอกพ้ืนท่ีเป้าหมาย
ผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วย

๖๐๐,๐๐๐ 

 
๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ กลุ่ม 

เป้าหมาย 
มีความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค ์

ส านักปลัด 



ศึกษาดูงานนอก
พื้นที ่

ให้เกิดความคิด
สร้างสรรค ์

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
ฯ/ผู้น าชุมชน 

๕ อบรมพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหาร/ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/
ข้าราชการ/พนักงาน
จ้าง 

เพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการ
และการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

อบรมและพัฒนา
ผู้บริหาร/ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/ข้าราชการ/
พนักงานจ้าง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - กลุ่ม 

เป้าหมาย 
มีประสิทธิภาพใน
การท างานยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

๖ ประเมิน
ประสิทธิภาพของ
องค์(ผลประโยชน์
ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ) 

เพื่อสร้างขัวญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง 

รับการประเมิน
ประสิทธิภาพจาก
ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ผลการ

ปฏิบัติ
ราชการ

ขององค์กร 

การปฏิบัติหน้าท่ี
ของข้าราชการและ
พนักงานจ้างมี
ผลสัมฤทธ์ิขึ้น 

ส านักปลัด 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗ ระบบแผนที่ภาษี เพื่อพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษีให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ติดตั้งระบบแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน  
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จน
สามารถใช้งานได้จรงิ 

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ร้อยละ

แผนที่ภาษี
ใช้งานได้ 

 

การจัดเก็บภาษีได้
อย่างแม่นย า 
และมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 

ส่วนการคลัง 



๘ บริการช าระภาษ ี

นอกพ้ืนท่ี 
เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 
และให้บริการ
ประชาชน 

ออกหน่วยเคลื่อนที่  
จ านวน ๒๒  หมู่บ้าน
เขตพื้นท่ีต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

๕,๐๐๐ 

 
 - - ผู้ช าระภาษี ความสะดวกของ

ประชาชน 
ในการจัดเก็บตาม 
ยอดประมาณการ
รายรับ 

ส่วนการคลัง 

๙ ประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

เพื่อพัฒนาการ
จัดเก็บภาษี 
และบริการ
ประชาชนให้ม ี
ความรู้การช าระ
ภาษีที่ถูกต้อง 

จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 
ในพื้นที่ต าบล 
นิคมสร้างตนเอง 

๑๐,๐๐๐ 

 
- - - ประชาชน ประชาชนรู้ถึง

หน้าท่ีในการ 
ช าระภาษีตาม        
ก าหนดเวลา 

ส่วนการคลัง 

๑๐ ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชนต่อการ
บริหารงานของ
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็นการ
ประเมินการ 

บริหารงานของ 
อปท. 

จ้างหน่วยงานของรัฐ/
เอกชนส ารวจความ 

คิดเห็นของประชาชน
ทั้ง ๒๒ หมู ่

๓๐,๐๐๐ 

 
- - - ประชาชน ประเมินการ 

บริหารงานของ 
อปท. 

ส านักปลัด 

๑๑ ต่อเติมอาคาร
ส านักงานอบต. 

เพื่อการปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ด าเนินการต่อเติม
อาคารส านักงาน อบต. 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 
 

- - - อาคาร การปฏิบัติงานของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

ส่วนโยธา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
๖.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๖.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 

(kpI) 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ ก่อสร้างร่องระบายน้ํา 
คสล. หมู่ ๑ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ก่อสร้างรางระบายน้ําค
สล.   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๒ ซ่อมแซมถนนคสล.ที่
ชํารุด หมู่ ๑ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ถนนคสล.ที่ชํารุด - ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๑ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๔ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเมนต์ ๑  - ซอย ๑ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเมนต์ ๑  - ซอย ๑ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕ ก่อสร้างถนนคสล.ทาง
ลงอ่างฉกาด – ถนน
สายเมนต ์๕ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคสล.ทางลง
อ่างฉกาด – ถนนสาย 
เมนต์ ๕ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ถนน การสญัจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖
๓ 

(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖ วางท่อระบายน้ําถนนสาย
หนองเรือ หมู่ ๒ 

เพือ่ให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อระบาย
น้ําถนนสายหนองเรือ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๗ ก่อสร้างถนนคสล.จากนาย
อรุณ ถนอมกลางเชื่อมสาย
เมนต ๒หมู่ ๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘ ก่อสร้างถนน คสล.จาก
บ้านนางสายันต์ - บ้านนาย
เพรียว  เกิดกลาง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ ๒ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙ ซ่อมแซมรางระบายน้ําจาก
บ้านนายอรุณ –บ้านนาง
จวง จันทร์พิทักษ์ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการซ่อมแซมราง
ระบายน้ํา หมู่ ๒ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๐ ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์หมู่ ๒ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ดําเนินการก่อสรา้งลาน 
คสล.เอนกประสงค ์

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๑๑ ลงหินคลุกถนนสายหลัง
สํานักสงฆ์ทวีสงเคราะหห์มู่ 
๓  – โนนกระเบื้อง   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๒ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้มบ้าน
โจด – ถนนพิมายหินดาด  
หมู่ ๓ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.  

- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๑๓ ก่อสร้างบันไดคสล.ลงสระ
น้ํา(บึงเฉลิมพระเกียรต)ิ หมู่ 
๓ 

เพื่อใช้ความ
สะดวกในการทํา
กิจกรรมต่างๆ 

ดําเนินการสร้างบันได ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - บันไดคสล.. มีความสะดวกใน

การทํากิจกรรม 
ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๔ ก่อสร้างสะพานคสล.
ข้ามลําฉกาด หมู่ ๓ 
เชื่อมหมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
สะพานคสลข้ามลําฉกาด
หมู่ ๓ เชื่อม หมู่ ๘ 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - สะพาน การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 

๑๕ วางท่อระบายน้ําคสล.
ถนนพิมายหินดาด  
 หมู่ ๓ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อระบาย
น้ําคสล.ถนนพิมายหิน
ดาด 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๖ ก่อสร้างถนนคสล. หน้า
บ้านนายปิ่น ฟันพิมาย
เชื่อมบ้านดอนแซะหมู่ ๔ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เลียบคลองชลประทาน
ข้างร.ร.นิคม๓ – หมู่๒๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่๔ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘ วางท่อระบายน้ําคสล.
ซอย ๒ - ศาลตาปู่สอง
ฝั่งถนน  หมู่ ๔ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อระบาย
น้ําคสล.ซอย ๒ - ศาลตา
ปู่สองฝั่งถนน   

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๙ ก่อสร้างถนนคสล.  หมู่ เพือ่ให้การสัญจร ดําเนินการก่อสร้างถนน ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนน การสัญจรของ ส่วนโยธา 



๔ ซอย ๒ สี่แยกไปบ้าน
ขี้เหล็ก 

ของประชาชน
สะดวก 

คสล.    ประชาชนสะดวก 

๒๐ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ ๔ 
ซอย ๒ สี่แยกไปคุ้ม
หนองเรือหมู่ ๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๑ ก่อสร้างถนนคสล. หน้า
บ้านนายสมพงษ์  ยังพิ
มายเข้าหนองกราด -
ฟาร์มโคนม หมู่ ๔ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.พร้อมท่อคสล.  

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๒๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ซอย ๓ เชื่อมหมู่ ๕  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางซอย ๓ 
เชื่อมหมู่ ๕    

- ๕๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๒๓ เสริมถนนคสล.ซอย ๓ 
ต้นโพธ์ิ หมู่ ๕ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการยกระดับ
ถนนคสล.ซอย๓ ต้นโพธ์ิ  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๒๔ วางท่อระบายน้ําคสล. 
หมู่ ๕ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๒๕ ก่อสร้างสะพาน คสล.
ข้ามคลองชลประทาน 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน

ดําเนินการก่อสร้าง
สะพานคสล. 

- ๖๐๐,๐๐๐ - - สะพาน การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 



หมู่ ๕ สะดวก 
๒๖ ก่อสร้างถนนคสล.เลียบ

คลองชลประทาน  
หมู่ ๕ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน 
คสล.  

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๒๗ ก่อสร้างศูนย์กําจัด
ศัตรูพืช หมู่ ๕ 

เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทางการ
เกษตร 

ดําเนินการก่อสร้างศูนย์
กําจัดศัตรูพืช 

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ศนูย์กําจัด

ศัตรูพืช 
มีแหล่งเรียนรู้
ทางการเกษตร 

ส่วนโยธา 

๒๘ ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม หมู่ ๕ 

เพื่อมีที่ประชุมของ
ชุมชน 

ดําเนินการซ่อมแซม
ศาลาประชาคม 

- 

 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ศาลา

ประชาคม 
มีที่ประชุมของชุมชน ส่วนโยธา 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๙ ก่อสร้างถนนคสล. จาก
บ้านนางคําเขียน ปัญญา 
– บ้านนายสม งานแข็ง  
หมู่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๐ ก่อสร้างถนนคสล. จาก
บ้านนางสมปอง พรไธ
สง –บ้านนางสอย  ฝั่งไธ

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



สง หมู่ ๖ 
๓๑ ก่อสร้างถนนคสล. จาก

ศาลตาปู่ –  เขตตําบล
หนองระเวียง  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง 
ถนน คสล. หมู่ ๖ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๒ ก่อสร้างถนนคสล.จาก
นานายทองแดง จ้ําสีชา 
-คลองส่งน้ําชลประทาน 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. หมู่ ๖ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๓ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายสวอง พาเจริญ
ยิ่ง – บ้านนายแดง บุตร
ตะ หมู่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๔ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนายบุญศรี พรมภา 
- บ้านนายพวน ตลอดไธ
สง หมู่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓๕ ก่อสร้างถนนคสล. ซอย
บ้านนายปาน หลุ่งเป้า-
ถนนเช่ือมหมู่ ๑๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง 
ถนนคสล.  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๖ ลงหินคลุกจากบ้านนาย
อาทิตย์ ซ้ายจันทึก –นา
นายพวน ตลอดไธสง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
หมู่ ๖ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๓๗ ลงหินคลุกเลียบห้วยลํา
ฉมวกจากสระท่าควาย-
อ่างเก็บน้ําลําฉมวก  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
หมู่ ๖ 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๘ ลงหินคลุกจากสวนนาย
เฉลิม จ้อยศักดิ์ดา –สระ
ท่าควาย หมู่ ๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
หมู่ ๖ 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๓๙ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. รอบหมู่บ้าน 
 หมู่ ๖ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล.  

- 

 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๔๐ เสริมถนนคสล.จากบ้าน
นายบุญพิศ พลพันธ-์
บ้านนางปราณี  คลังดี 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนน 
คสล. หมู่ ๗ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๑ ลงหินคลุกจากสามแยก
นานายบุญส่ง แซ่จอง -
ถนนไปอ่างลําฉมวก 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
หมู่ ๗ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๔๒ ต่อเติมโรงเรือนอาคาร
ผลิตน้ําดื่ม หมู่ ๗ 

เพื่อให้การผลิตน้ํา
ดื่มมีพื้นท่ีมากขึ้น 

ดําเนินการต่อเติม
โรงเรือนผลิตน้ํา  

๑๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- โรงเรือน มีพื้นท่ีใช้สอยมากขึ้น ส่วนโยธา 

๔๓ ลงหินคลุกถนนสาย 
พิมายหินดาด – ไปโคก
กรุง หมู่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก  - 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๔๔ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.จากสี่แยกบ้านนาง
เพ็ญศรี บุญอุดร –
ถนนพิมายหินดาด   

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล.หมู่ ๗ 

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๔๕ ก่อสร้างถนน คสล.รอบ
สระน้ําประปา หมู่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๔๖ ลงหินคลุกถนนสายหลัง
เมรุ  หมู่ ๗ เชื่อม หมู่ ๓ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
ถนนหลังเมร ุ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๔๗ ก่อสร้างถนนดินสาย
หนองตาด หมู่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน
ดินสายหนองตาด  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๔๘ ก่อสร้างลานออกกําลัง
กาย หมู่ ๗ 

เพื่อมีที่ออกกําลัง
กายสําหรับ
ประชาชน 

ดําเนินการก่อสร้างลาน
ออกกําลังกาย 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ลานคสล. มีที่ออกกําลังกาย

สําหรับประชาชน 
ส่วนโยธา 

๔๙ ซ่อมแซมโรงน้ําประปา
หมู่ ๗ 

เพื่อให้โรงน้ําประปา
แข็งแรงใช้งานได้
นาน 

ดําเนินการซ่อมแซมโรง
น้ําประปา  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- โรงน้ํา โรงน้ําประปา

แข็งแรงใช้งานได้
นาน 

ส่วนโยธา 

๕๐ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.สายกลางบ้าน 
 หมู่ ๗ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล .สาย
กลางบ้าน 

- 

 
- ๓๐๐,๐๐๐ 

 
- รางระบายน้ํา น้ําไหลได้สะดวก

ขึน้ไม่มีน้ําท่วมขัง 
ส่วนโยธา 

๕๑ ลงหินคลุกจากบ้านนาง
พิมพา มีใหม่ – หนอง
ขาม หมู่ ๗ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
จากบ้านนางพิมพา มี
ใหม่ – หนองขาม  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕๒ ลงหินคลุกจากนานาย
จันดี - หนองตาด หมู่ 
๗ 

เพื่อให้การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก  - 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๕๓ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล.จากบ้านนายณัฐ
เดชน์ สมภาร- ร.ร.โนน
กระเบื้อง  หมู่ ๗ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล. 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๕๔ ก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายวันชัย   
หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕๕ ก่อสร้างถนน คสล. ซอย
บ้านนายสวงค์  หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕๖ ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางจันทร ์
 หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕๗ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายสืบ  หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๕๘ ก่อสร้างถนน คสล.ซอย
บ้านนายชัยณรงค ์
 หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน



(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

(kpI) รับผิดชอบ
หลัก 

๕๙ ซ่อมสร้างถนนคสล.สาย
โนนกระเบื้อง - หนอง
หญ้าขาว  หมู่ ๘  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนคสล.  

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๐ ซ่อมสร้างท่อระบายน้ํา 
คสล.ข้ามถนน   หมู่ ๘  

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการซ่อมสร้างท่อ
ระบายน้ําคสล.ข้ามถนน    

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๖๑ วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ภายในหมู่บ้าน 
 หมู่ ๘  

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกขึ้น
ไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๖๒ ถนนดินลงลูกรังสาย
บ้านนายพิษ - ถนนสาย
หมู่๘ – หนองขอน 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายบ้านนายพิษ – 
ถนนสายหมู่ ๘ – หนอง
ขอน 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๓ ลงหินคลุกสายบ้านนาย
ประยุทธ์ – สวนนาย
อํานาจ หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
สายบ้านนายประยุทธ์ – 
สวนนายอํานาจ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๔ ลงหินคลุกสายสระ
หนองหัวช้าง-สระหนอง
ขาม หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
สายสระหนองหัวช้าง-
สระหนองขาม 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๕ ลงหินคลุกสายสระ
หนองหัวช้าง -บ้านนาง
วัชรินทร์ หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
สายสระหนองหัวช้าง -
บ้านนางวัชรินทร์ 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 



 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๖๖ ซ่อมสร้างสะพาน คสล.
หมู่ ๗ –หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ซ่อมสร้างสะพาน คสล.
หมู่ ๗ –หมู่ ๘ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- - - สะพาน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๗ ก่อสร้างถนนคสล.สายอู่
ช่างนัฐ –สระหนองหัว
ช้าง หมู่ ๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายอู่ช่างนัฐ 
– สระหนองหัวช้าง 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๘ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองหัวช้าง –หนอง
ขอน หมู่ ๘   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหนองหัว
ช้าง –หนองขอน 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๖๙ ก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง
สายบ้านนายพิษ เชื่อม
ถนนหมู่๘ –หมู่ ๑๔ 

เพือ่ให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้างถนน
ดินลงลูกรังสายนายพิษ 
เชื่อมถนนหมู ่๘ –  
หมู่ ๑๔      

- 

 
- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๗๐ ลงหินคลุก หมู่ ๙ สาย
หนองหัวเณร - เชื่อมหมู่ 
๑๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
สายหนองหัวเณร - 
เชื่อมหมู่ ๑๘ 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๗๑ ก่อสร้างสะพาน คสล.
จุดคลองส่งน้ําฝั่งขวา 
หมู่ ๙ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
สะพาน คสล.จุดคลอง
ส่งน้ําฝั่งขวา 

๖๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- สะพาน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๒ ก่อสร้าง Box Culvent 
หน้าบ้านนางผิน สังข์
ทองหลาง หมู่ ๙  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง Box 
Culvent หน้าบ้านนาง
ผิน สังข์ทองหลาง 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- - Box 

Culvent   
การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 

๗๓ วางท่อระบายน้ํา 
คสล.ซอย ๓ ทิศเหนือ 
 หมู่ ๙ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- - - ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๗๔ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๙ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๗๕ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายกลางบ้าน 
 หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล.พร้อม
ท่อคสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๗๖ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านสะแกงาม –บ้าน
นิคมพัฒนา ต.รังกาใหญ่ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้านสะแก
งาม –บ้านนิคมพัฒนา 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๗๗ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
บ้านนางทุเรียน - บ้าน
ยายอุ๋ย หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายบ้านนาง
ทุเรียน - บ้านยายอุย๋ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๗๘ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย เพื่อให้การสัญจร ดําเนินการก่อสร้าง ๒๐๐,๐๐๐ - - - ถนน การสัญจรของ ส่วนโยธา 



บ้านนายโปย นวลกลาง 
หมู่ ๑๐ 

ของประชาชน
สะดวก 

ถนนคสล.ซอยบ้านนาย
โปย นวลกลาง 

   ประชาชนสะดวก 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๗๙ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านนางสนอง นอนา 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้านนาง
สนอง นอนา 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๐ ถนนดินลงลูกรังจาก
สวนนายเลียง – สวน
นายพิศณุ หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากสวนนายเลียง 
– สวนนายพิศณุ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๑ ถนนดินลงลูกรังสวน
นายพิศณุ –สวนนายชื่น 
หมู่ ๑๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสวนนายพิศณุ –
สวนนายชื่น 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๒ ลงหินคลุกซอยบ้านนาย
สมนึก –บ้านนายสมชง 
หมู่ ๑๐  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
ซอยบ้านนายสมนึก –
บ้านนายสมชง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๓ ก่อสร้างสะพาน คสล. 
หมู่ ๑๐ เชื่อมหมู่ ๑๙ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
สะพาน คสล. 

- 

 
๖๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- สะพาน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๘๔ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
บ้านน้อย หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๕ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
โรงเรียน หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๘๖ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
ผู้ช่วยดิเรก หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๗ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
โนนม่วง หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๘ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
หน้ารพ.สต.หนองหญ้า
ขาว-บ้านโคกรักษ์  
 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหน้ารพ.
สต.หนองหญ้าขาว-บ้าน
โคกรักษ์  

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๘๙ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
หนองหญ้าขาว-หนอง
สะแก   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายหนอง
หญ้าขาว-หนองสะแก   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๙๐ ก่อสร้างถนนคสล.แยก
บ้านยายละมูล ไชยชุม-
เขตบ้านโคกชาติ  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.แยกบ้านยาย
ละมูล ไชยชุม-เขตบ้าน
โคกชาติ 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๑ เสริมถนนดินลูกรังซอย
บ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย ์ 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังซอยบ้านผู้ใหญ่
ไพฑูรย์  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๒ เสริมถนนดินลูกรังซอย
บ้านยายสุณีย์ ประจิตต ์ 
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังซอยบ้านยายสุณีย์ 
ประจิตต์ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๙๓ เสริมถนนดินลูกรังซอย
บ้านนายสวาท สว่างพล
กรัง  หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังซอยบ้านนายสวาท 
สว่างพลกรัง   

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๔ เสริมถนนดินซอยข้างวัด
หนองหญ้าขาว หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ซอยข้างวัดหนองหญ้า
ขาว 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๕ เสริมถนนดินลูกรังจาก
บ้านนางมี กุมสูงเนิน-
บ้านนายเฉลิม ไชยพูน 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังจากบ้านนางมี  กุม
สูงเนิน - บ้านนายเฉลิม 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



หมู่ ๑๑ ไชยพูน 
๙๖ เสริมถนนดินลูกรังซอย

บ้านนายสัมฤทธิ์  รักษ์
วงค์  หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังข้างบ้านนาย
สัมฤทธ์ิ  รักษ์วงค์   

- - 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๗ เสริมถนนดนิลูกรังซอย
บ้านนางอัมพร พลไธสง  
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังซอยบ้านนาง
อัมพร  พลไธสง 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๘ เสริมถนนดินลูกรังซอย
บ้านนายบุญเรือง 
 หมู่ ๑๑  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเสริมถนนดิน
ลูกรังซอยบ้านนายบุญ
เรือง 

- 

 
- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๙๙ ก่อสร้าง Box Culvent 
หน้าบ้านยายอารีย์    
หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง Box 
Culvent 

- 

 
๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
Box 

Culvent 
การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๐ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สองฝั่งคุ้มบ้าน
น้อย หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล.  

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๐๑ ขุดลอกร่องระบายน้ํา 
หน้าบ้านนางอารีย์ สว่าง

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการขุดลอกร่อง
ระบายน้ํา หน้าบ้านนาง

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ร่อง

ระบายน้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 



พลกรัง –หน้าร.ร.โพธิ์
งามฯ  หมู่ ๑๑ 

อารีย์   สว่างพลกรัง –
หน้าร.ร.โพธิ์งามฯ   

๑๐๒ วางท่อระบายน้ํา คสล. 
ทางเข้าสระน้ําศาลา
กลางบ้าน   หมู่ ๑๑ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. ทางเข้า
สระน้ําศาลากลางบ้าน    

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อคสล. น้ําไหลได้สะดวก

ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 
ส่วนโยธา 

๑๐๓ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 
๑๒ จากนานายทองดี  
ปินะกาตัง – สามแยก
หนองหญ้าขาว   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากนานาย
ทองดี  ปินะกาตัง – 
สามแยกหนองหญ้าขาว 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๐๔ ถนนดินลงลูกรังจาก
บ้านนายสมใจ  ศรีภู
วงค์-สระตาปู่  หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากบ้านนายสมใจ  
ศรีภูวงค์-สระตาปู่   

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๐๕  ถนนดินลงลูกรังจาก ไร่
นายอารีย์ ชาติดี –ไร่
นายธิคําพร จุลลลา 
  หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ถนนดินลงลูกรังจากไร่
นายอารีย์ ชาติดี –ไร่
นายธิคําพร จุลลลา 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๐๖ ลงหินคลุก หมู่ ๑๒ จาก
โพธิ์งาม- บ้านโคกเพชร 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
จากโพธิ์งาม- บ้านโคก
เพชร 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๐๗ ขยายถนนดินลงลูกรัง
จากทางแยกเข้า

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน

ดําเนินการขยายถนนดิน
ลงลูกรังจากทางแยกเข้า

- ๒๐๐,๐๐๐ - - ถนน การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 



หมู่บ้าน-วัดบ้านโพธ์ิงาม  
หมู่ ๑๒ 

สะดวก หมู่บ้าน-วัดบ้านโพธ์ิงาม  
หมู่ ๑๒  พร้อมท่อคสล. 

   

๑๐๘ ถนนดินลงลูกรังจาก
บ้านนายทองเพชร ปิตา
ระพา –ถนนสายเลียบ
วัด หมู่ ๑๒  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากบ้านนายทอง
เพชร ปิตาระพา –ถนน
สายเลียบวัด 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๐๙ ลงหินคลุก  หมู่ ๑๒ 
 -จากโพธิ์งาม- หนองหัว
ช้าง  -โพธิ์งาม –หนอง
ปรือ  -สายเลียบวัด 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก -
จากโพธิ์งาม- หนองหัว
ช้าง  -โพธิ์งาม –หนอง
ปรือ  -สายเลียบวัด 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๐ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. จากบ้านนางทอง
สุข ไชยสงคราม- สุดเขต
วัดโพธิ์งามหมู่ ๑๒ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล. จาก
บ้านนางทองสุข ไชย
สงคราม- สุดเขตวัดโพธ์ิ
งาม 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๑๑ ถนนดินลงลูกรังจากไร่
นายสมพร ดีแก้ว –ไร่
นายร่วม  เฉียบแหลม
หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากไร่นายสมพร 
ดีแก้ว – ไร่นายร่วม  
เฉียบแหลม 
พร้อมท่อคสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๒ ถนนดินลงลูกรังจากไร่
นางจรัส  พันธุ์ทุม – 
นายสมาน ชาติพิมจักร์
หมู่ ๑๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากไรน่างจรัส  
พันธุ์ทุม – นายสมาน  
ชาติพิมจักร์ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๓ ถนนดินลงลูกรังจากไร่
นายจันทร์ พันธุ์ทุม-นา
นายทองใส พันธุ์ทุม  
หมู่ ๑๒  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากไร่นายจันทร์ 
พันธุ์ทุม-นานายทองใส 
พันธุ์ทุม   

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๔ ถนนดินลงลูกรังจากไร่
นายบุญตรง  อินปัญโญ 
- นานายอุดม ทองคํา
รัตน์ หมู่ ๑๒  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากไรน่ายบุญตรง  
อินปัญโญ - นานายอุดม 
ทองคํารัตน์ 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๕ ก่อสร้างถนนคสล.
สายในซอยหมูบ่้าน 
 หมู่ ๑๒   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายในซอย
หมู่บ้าน 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๖ ถนนดินลงลูกรังทาง
เลียบวัด- บ้านนายกําจัด 
ชํานาญรบ  หมู่ ๑๒  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังทางเลียบวัด- บ้าน
นายกําจัด  ชํานาญรบ   

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๗ ถนนดินลงลูกรังสายเมน 
–ไร่นางเลี้ยง อ่ํากลาง 
หมู่ ๑๒  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังจากสายเมน –ไร่
นางเลี้ยง อ่ํากลาง 

- 

 
- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๑๘ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
แสนสุข  หมู่ ๑๓   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.คุ้มแสนสุข 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๑๙ ก่อสร้างถนนคสล.คุ้ม
สระแก้ว  หมู่ ๑๓   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.คุ้มสระแก้ว 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๒๐ ลงหินคลุกคุ้มสระแก้ว  
หมู่ ๑๓   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
คุ้มสระแก้ว 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๒๑ ถนนดินลงลูกรัง หมู่ ๑๓
สายเช่ือมบ้านโคกพลวง 
  

เพื่อใหก้ารสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายเช่ือมบ้านโคก
พลวง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๒๒ ถนนดินลงลูกรัง  หมู๑่๓ 
สายเช่ือมใหม่ฉมวก  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายเช่ือมใหม่
ฉมวก   

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๒๓ วางท่อระบายน้ํา คสล. 
คุ้มแสงทอง   หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล.  

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 



คุ้มแสงทอง 
๑๒๔ วางท่อระบายน้ํา คสล. 

คุ้มแสนสุข   หมู่ ๑๓ 
เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล.  
คุ้มแสนสุข    

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

 

 

  

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๒๕ วางท่อระบายน้ํา คสล. 
คุ้มสระแก้ว   หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. คุ้ม
สระแก้ว  

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๒๖ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๑๓ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

- 

 
- ๒๐๐,๐๐๐ 

 
- ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๑๒๗ ก่อสร้างบันได คสล.ลง
สระน้ํา หมู่ ๑๓ 

เพื่อใช้ความ
สะดวกในการทํา
กิจกรรมตา่งๆ 

ดําเนินการสร้างบันได - 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - บันได 

คสล. 
มีความสะดวกใน
การทํากิจกรรม 

ส่วนโยธา 

๑๒๘ ถนนดินลงลูกรังสายสาม
แยกบ้านนางปิ่น โพธิ์
จักร – คลองส่งน้ํา 
หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายสามแยกบ้าน
นางปิ่น  โพธิ์จักร – 
คลองส่งน้ํา 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๑๒๙  ถนนดินลงลูกรังสาย
หลังวัดป่าหนองขอน – 
ไร่นายบุญโต ปุผาโต 
 หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายหลังวัดป่า
หนองขอน – ไร่นายบุญ
โต ปุผาโต 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๐ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย
บ้านผช.กัญญารัตน ์
 บุผาโต  หมู่ ๑๔   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยบ้านผช.
กัญญารัตน ์ บุผาโต   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๑ ก่อสร้างถนนคสลเข้า
ศาลาประชาคม-บ้าน
นายถาวร พลแสนทอง  
หมู่ ๑๔   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.เข้าศาลา
ประชาคม-บ้านนาย
ถาวร  พลแสนทอง 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๒ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 
๑๔  หนองขอน- ซอย ๒ 
ต.รังกาใหญ่  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.หนองขอน 
ซอย ๒   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๓ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 
๑๔ จากนานายประมวล 
ปุผาโต -หนองหัวช้าง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากนานาย
ประมวล ปุผาโต -หนอง
หัวช้าง 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๔ ซ่อมร่องน้ําใต้สะพาน 
คสล. หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมร่องน้ํา
ใต้สะพาน คสล. 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- - ร่องน้ํา มีความสะดวกใน

การทํากิจกรรม 
ส่วนโยธา 



๑๓๕ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. สายกลางบ้าน 
หมู่ ๑๔ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ําคสล. สาย
กลางบ้าน 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๓๖ ซ่อมสร้างถนนดินลง
ลูกรังสายเลียบอ่างฉกาด 
หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนดินลงลูกรังสาย
เลียบอ่างฉกาด 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสญัจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๗ ซ่อมสร้างถนนหินคลุก
สายเลียบอ่างฉกาด 
 หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนหินคลุกสายเลียบ
อ่างฉกาด 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๓๘ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
เลียบอ่างฉกาด  หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.สายเลียบ
อ่างฉกาด   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๓๙ เพิ่มท่อและซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ํา คสล. หมู่ ๑๕ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการเพิ่มท่อและ
ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา 
คสล. 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๔๐ ก่อสร้างถนนคสล.จาก เพื่อให้การสัญจร ดําเนินการก่อสร้าง ๓๐๐,๐๐๐ - - - ถนน การสัญจรของ ส่วนโยธา 



บ้านนายสําราญ –ศาลา
กลางบ้าน  หมู่ ๑๖ 

ของประชาชน
สะดวก 

ถนนคสล.จากบ้านนาย
สําราญ – ศาลา
กลางบ้าน   

   ประชาชนสะดวก 

๑๔๑ ก่อสร้างถนนคสล.สาย
คลองส่งน้ําบ่อสาม-  หมู่ 
๑๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายคลองส่ง
น้ําบ่อสาม-  หมู่ ๑๖ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๒ ลงหินคลุกถนนไหล่ทาง
คลองส่งน้ําลําฉมวก  
หมู่ ๑๖  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
ถนนไหล่ทางคลองส่งน้ํา
ลําฉมวก   

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๓ ก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนางอุไร  เงยไธสง 
หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากบ้านนาง
อุไร  เงยไธสง 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๔ ก่อสร้างถนนคสล.จาก
บ้านนายแดง –คลองส่ง
น้ํา  หมู่ ๑๖ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากบ้านบ้าน
นายแดง –คลองส่งน้ํา   

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๕ ลงหินคลุกขยายไหล่ทาง
สาย หมู่ ๑๖ –หมู่ ๙ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
ขยายไหล่ทางสาย หมู่ 
๑๖ –หมู่ ๙ 

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 



๑๔๖ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 
๑๗  สายเมนต์ที่ ๓ 
เชื่อมหมู่ ๑๓  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.หมู่ ๑๗  สาย
เมนต์ที่ ๓ เชื่อมหมู่ ๑๓ 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๗ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 
๒ ทิศใต้จากบ้านนาย
เชื้อ ไกรกลาง –วัดป่า
ช้ืนเจริญวรรณ หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย ๒ ทิศใต้  
จากบ้านนายเช้ือ ไกร
กลาง –วัดป่าช้ืนเจริญฯ 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๘ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 
๒ ทิศเหนือจากบ้านนาย
สนิท ไกรกลาง - ศาลา
กลางบ้าน  หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย ๒  
ทิศเหนือ   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๔๙ วางท่อระบายน้ําคสล. 
สายเมนต์ที่ ๓ สองฝั่ง
ถนน   หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล. สาย
เมนต์ที่ ๓  สองฝั่งถนน    

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๕๐ วางท่อระบายน้ําคสล. 
ซอย๒ ทิศเหนือและทิศ
ใต้   หมู่ ๑๗ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ทว่มขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.ซอย ๒ 
ทิศเหนือและทิศใต้    

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๕๑ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 
๑๘  จากสายเมนต์ที่ ๒ 
เชื่อมหมู่ ๙      

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากสายเมนต์
ที่ ๒ เชื่อมหมู่ ๙      

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๕๒ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
หมู่ ๑๘  ซอย ๔ เชื่อม
หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางหมู่ ๑๘  
ซอย ๔ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 



ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๕๓ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๑๕๔ วางท่อระบายน้ํา คสล. 
หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๕๕ ก่อสร้างถนนคสล.จาก
สายเมนต์เช่ือมถนน
คลองชลประทาน 
หมู่ ๑๘  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากสายเมนต์
เชื่อมถนนคลอง
ชลประทาน 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๕๖ ลงหินคลุกสายหมู่ ๑๘ – 
ตําบลหนองระเวียง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
สายหมู่ ๑๘ – ตําบล
หนองระเวียง 

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๕๗ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๕๘ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 
๑๙  ซอยข้างวัด   

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยข้างวัด  

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๕๙ ก่อสร้าง Box Culvent 
หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง Box 
Culvent 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- Box 

Culvent 
การสัญจรของ
ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 

 



 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๐ วางท่อระบายน้ําคสล. 
ไร่นายนิยม ระแวงสูง
เนิน   หมู่ ๑๙  

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางท่อ
ระบายน้ําคสล. ไร่นาย
นิยม ระแวงสูงเนิน    

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๖๑ ถนนดินลงลูกรัง พร้อม
วางท่อระบายน้ํา คสล. 
จากไร่นายเดช  มนตรี –
ไร่นางสมจิตร  หมู่ ๑๙ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรัง พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. จากไร่
นายเดช –ไร่นางสมจิตร   

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๖๒ ถนนดินลงลูกรังสายหลัง
วัดสะแกงาม  หมู่ ๑๙  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการถนนดินลง
ลูกรังสายหลังวัดสะแก
งาม   

- 

 
- 

 

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๖๓ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเมนต์ที่ ๑ – ซอย ๒ 
หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเมนต์ที่ 
๑ – ซอย ๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๖๔ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย๑
เชื่อม หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๑๖๕ ก่อสร้างถนนคสล.ใน
ซอยเข้าบ้าน หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอยเข้าบ้าน  

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 

ส่วนโยธา 

๑๖๖ วางท่อระบายน้ํา คสล.
ทางเข้าบ้าน  หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการวางทอ่
ระบายน้ํา คสล.ทางเข้า 
 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ท่อระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๖๗ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๒๐ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน์ต่างๆ 
ส่วนโยธา 

๑๖๘ ซ่อมสร้างทางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ทางระบายน้ํา คสล. 
ทางเข้า 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ทาง

ระบายน้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๖๙ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้น้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.  

๓๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวกไม่
มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

๑๗๐ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย๑
จากสวนนายสุพจน์ - 
สายเมนต์ ๒ หมู่ ๒๑ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗๑ ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 
๑ จากบ้านนายสิน เคย
กลาง เชื่อมหมู่ ๒๐ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗๒ ซ่อมสร้างถนนคสล. เพื่อให้การสัญจร ดําเนินการก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ - - - ถนน การสัญจรของ ส่วนโยธา 



หมู่ ๒๑ ของประชาชน
สะดวก 

ถนนคสล.     ประชาชนสะดวก 

๑๗๓ ลงหินคลุก หมู่ ๒๑ เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก - 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๗๔ เบิกถนนดินลงลูกรังใหม่
สายข้างบ้านนางอรุณ
วรรณ  พวกดี หมู่ ๒๑  

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการเบิกถนนดิน
ลงลูกรังใหม่สายข้าง
บ้านนางอรุณวรรณ  
พวกดี 

- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 

- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗๕ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายเมนต์ ๑ จากหน้า
วัดนิคมคณาราม – 
หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเมนต์ 
๑ จากหน้าวัดนิคมคณา
ราม –หมู่ ๒๒ 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗๖ ก่อสร้างถนนคสล. จาก
บ้านนายตี๋  ชัยเฉลียว – 
ถนนสายหนองระเวียง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากบ้านายตี๋ 
– ถนนสายหนองระ

๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



เวียง  
๑๗๗ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง

สายเมนต์ ๑ จากหน้า
วัดบุญส่งอนุสรณ ์– 
บ้านนายชุม  สุพรรณ
กลาง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายเมนต์ 
๑ จากหน้าวัดบุญส่ง
อนุสรณ์ –บ้านนายชุม  
สุพรรณกลาง 

๕๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๗๘ ลานคสล.เอนกประสงค ์
หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้หมู่บ้านใช้
ประโยชน ์

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค ์

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - 

 
- ลานคสล. หมู่บ้านใช้

ประโยชน ์
ส่วนโยธา 

๑๗๙ ต่อเติมโรงเรือนผลิตน้ํา
ดื่ม หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้โรงผลิต
น้ําดื่มมีพื้นที่
กว้าง 

ดําเนินการต่อเติม
โรงเรือนผลิตน้ํา 

๒๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- 

 
- โรงผลิตน้ํา

ดื่ม 
โรงผลิตน้ําดื่มมี
พื้นที่กว้าง 

ส่วนโยธา 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๐ ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 
๒๒ สายเลียบคลอง
ชลประทาน –หมู่ ๔ - 
หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล. สายเลียบ
คลองชลประทาน –หมู่ 
๔ - หมู่ ๑๘ 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘๑ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 
๒๒  ซอย๕  - ตําบล
หนองระเวียง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย๕  - 
ตําบลหนองระเวียง 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



๑๘๒ ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 
๒๒  ซอย ๕  - ตําบลใน
เมือง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการก่อสร้าง
ถนนคสล.ซอย ๕  - 
ตําบลในเมือง 

- 

 
๔๐๐,๐๐๐ 

 
- 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘๓ ลงหินคลุกสายเลียบ
คลองชลประทานจาก
บ้านนายเนตร  ปลั่ง
กลาง – บ้านนายเติม 
พิณกระโทก หมู่ ๒๒ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก 
สายเลียบคลอง
ชลประทานจากบ้าน
นายเนตร  ปลั่งกลาง -
บ้านนายเติม 

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘๔ ลงหินคลุกหมู่ ๒๒ สาย 
ชลประทานจากบ้านนาง
ละออ หมั่นสาน – 
หมู่ ๑๘ 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการลงหินคลุก
หมู่๒๒ สายชลประทาน
จากบ้านนางละออ หมั่น
สาน – หมู่ ๑๘ 

- 

 
๒๐๐,๐๐๐ 

 
- - ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘๕ ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. หมู่ ๒๒ 

 

เพื่อใหน้้ําไหลได้
สะดวกไม่ท่วมขัง 

ดําเนินการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา คสล.  

- 

 
- 

 
๓๐๐,๐๐๐ 

 
- รางระบาย

น้ํา 
น้ําไหลได้สะดวก
ขึ้นไม่มีน้ําท่วมขัง 

ส่วนโยธา 

 

 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด 
(kpI) 

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑๘๖ ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
สายที่ชํารุดในเขตตําบล
นิคมสร้างตนเอง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางสายที่ชํารุด
ในเขตตําบลนิคมสร้าง

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ - 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 



ตนเอง 
๑๘๗ ซ่อมสร้างถนนคสล.สาย

ที่ชํารุดในเขตตําบลนิคม
สร้างตนเอง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนคสล.สายที่ชํารุดใน
เขตตําบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

๑๘๘ ซ่อมสร้างถนนดิน/ถนน
หินคลุกที่ชํารุดในเขต
ตําบลนิคมสร้างตนเอง 

เพื่อให้การสัญจร
ของประชาชน
สะดวก 

ดําเนินการซ่อมสร้าง
ถนนดิน/ถนนหินคลุก 
สายที่ชํารุดในเขตตําบล
นิคมสร้างตนเอง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ - 

 
- ถนน การสัญจรของ

ประชาชนสะดวก 
ส่วนโยธา 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
   ๓.๑ แผนงานการเกษตร 
ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด

(kpI) 
ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพเลี้ยงสัตว/์

ไส้เดือน 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณ
เลี้ยงไก/่เลี้ยงเป็ด/เลี้ยง
สุกร/โคเนื้อ/โคนม /
ไส้เดือน   เป้าหมาย

หมู่บ้านที่ด าเนินการและ
จดทะเบียนกลุ่มแล้ว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมี
รายได้เพิ่ม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

องค์กร
เอกชน 

๒ อุดหนุนกลุ่ม
เพาะเห็ดฟาง/
เห็ดนางฟ้า/เห็ด

ขอนขาว 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่ม
อาชีพเพาะเห็ดฟาง/
นางฟ้า/เห็ดขอนขาว  
เป้าหมายหมู่บ้านท่ี
ด าเนินการและจด
ทะเบียนกลุ่มแล้ว 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมี
รายได้เพิ่ม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

องค์กร
เอกชน 



ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(kpI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๓ อุดหนุนกลุ่ม
ปุ๋ยเคม/ีปุ๋ย

อินทรีย์ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพิม่ 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่ม
ปุ๋ยเคม/ีปุ๋ยอินทรีย์ 
เป้าหมายหมู่บ้านท่ี
ด าเนินการและจด
ทะเบียนกลุ่มแล้ว 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมี
รายได้เพิ่ม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

องค์กร
เอกชน 

๔ อุดหนุนกลุ่ม
อาชีพปลูกข้าว

หอมมะลิ 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ

เสริมและมีรายได้เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่ม
ข้าวหอมมะลิ  เป้าหมาย
หมู่บ้านที่ด าเนินการและ

จดทะเบียนกลุ่มแล้ว 

- ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ - กลุ่ม
อาชีพ 

ประชาชนมี
อาชีพเสริม

และมี
รายได้เพิ่ม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

องค์กร
เอกชน 

 

 

 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

   ๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(kpI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ จัดงานเที่ยวพิมาย
นครราชสีมาประจ าปี 
๒๕๖๐ 
 

เพื่อสนับสนุนการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีของ
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ประเพณี การอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณี

ของท้องถิ่น 

ส่วน
การศึกษา 

ที่ท าการ
ปกครอง
อ าเภอ 
พิมาย 

 

 

  



รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

   ๒.๑ แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวช้ีวัด
(kpI) 

ผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๑ อาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กนักเรียน

สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 

เพื่อให้เด็ก
นักเรียนมีอาหาร

กลางวัน
รับประทาน

เพียงพอ 

โรงเรียนสังกัดสพฐ.๗ 
โรงเรียนมีอาหาร

รับประทาน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๕๐๐,๐๐๐ เด็ก
นักเรียน 

เด็ก
นักเรียนมี
อาหาร
กลางวัน
เพียงพอ 

ส่วน
การศึกษา 

ร.ร.สังกัด
สพฐ. 

 

 

 


