
 

 

 

 

ประกาศ อบต.นิคมสร้างตนเอง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

******************************************* 
                            ด้วยรัฐธรรมนูญ  มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท .สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น  เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลก ารด าเนินงานให้
ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง  มีกลไกให้ประชาชนในท้องถินมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
                          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) 
ก าหนดให้ผู้ บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และ
ต้องปิด ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
                          ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
อบต.นิคมสร้างตนเอง จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.นิคมสร้างตนเอง ดังนี ้ 



ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.นิคมสร้างตนเอง  
    "นิคมสร้างตนเองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม" 
ข. พันธกิจ ของอบต.นิคมสร้างตนเอง  
    1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคม ประปา ไฟฟ้า  
     การจัดวางผังเมือง ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  
     2) ส่งเสริมการกีฬา เสริมสร้างความปลอดภัย และป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     3) ส่งเสริมการพัฒนาเด็กเล็ก/นักเรียนให้มีคุณภาพที่ด ีสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  
     4) พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีของท้องถิ่นให้คงอยู ่ 
     5) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์ 
     บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     6) ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ กองทุนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง  
     7) ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน  
     8) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนทุกภาคส่วน ในกิจกรรมทางการเมือง และพัฒนาบุคลากรเพิ่ม  
     ศักยภาพในการปฏิบัติงานท้องถิ่น      
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.นิคมสร้างตนเองได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
        1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
        2. แผนงานเคหะและชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
        1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
    ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ
        1. งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม ้
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
        1. แผนงานสาธารณสุข 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
        1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
        1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
        1. แผนงานการศึกษางานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
        2. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
    ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
        1. แผนงานการเกษตร 
ง. การวางแผน 
          อบต.นิคมสร้างตนเอง ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที ่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนา



พื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  อบต.นิคมสร้างตนเอง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 2565 

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

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 305 0.00 305 150,000.00 305 107,814,000.00 305 112,643,700.00 305 102,354,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

20 0.00 20 0.00 20 3,750,600.00 20 3,650,600.00 20 3,650,600.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8 0.00 8 0.00 8 1,450,000.00 8 1,450,000.00 8 1,450,000.00 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 18 0.00 18 0.00 18 7,200,000.00 18 7,200,000.00 18 7,200,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 0.00 17 0.00 17 3,329,000.00 17 3,329,000.00 17 3,329,00.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

11 0.00 11 0.00 11 1,112,000.00 11 1,662,000.00 11 1,162,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  23 0.00 23 0.00 23 23,904,000.00 23 25,284,000.00 23 27,364,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 36 0.00 36 0.00 36 16,350,000.00 36 16,390,000.00 36 16,390,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 16 0.00 16 0.00 16 1,600,000.00 16 1,640,000.00 16 1,640,000.00 

รวม 454 0.00 454 150,000.00 454 166,509,600.00 454 173,249,300.00 454 164,540,200.00 
 

   

  จ. การจัดท างบประมาณ 
          ผู้บริหารอบต.นิคมสร้างตนเอง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา  จ านวน 454  โครงการ จัดท า ข้อบัญญัติงบประมาณ   งบประมาณ 
13,195,614 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 305 5,555,200.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 20 949,514.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 70,000.00 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 18 451,500.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 703,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 11 222,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  23 186,400.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 36 4,878,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 16 180,000.00 

รวม 454 13,195,614.00 
 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.นิคมสร้างตนเอง มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  ยุทธศาสตร์การ ขุดลอกปรับปรุงสระหนอง 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภคเกษตร ขุดลอกปรับปรุงสระหนองตะเคียน  



สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ตะเคียน หมู่ 1 กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

2.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ปรับภูมิทัศน์รอบศาลา
ประชาคม หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีความสวยงาม 
ด าเนินการปรับภูมิทัศน์รอบศาลา
ประชาคม 

3.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภคเกษตร 
ด าเนินการ-ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ ๒ 
แห่ง 

4.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้นล าฉ
กาด หมู่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร 
ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้นล าฉ
กาด 

5.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น หมู่ 
8 นานางเพ็ญ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร 
ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้นนานาง
เพ็ญ 

6.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น หมู่ 
8 นานายเหลือ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร 
ด าเนินการก่อสรา้งฝายกั้นน้ าล้นนานาย
เหลือ 

7.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระหนองแดง หมู่ 
10 

451,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/เกษตร 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 4 ไร่ 75 
ตารางวาขุดลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร  

8.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้น หมู่ 
10 คลองอีสานเขียว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร 
ด าเนินการก่อสร้างฝายกั้นน้ าล้นคลอง
อีสานเขียว 

9.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าประปา หมู่ 
11 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 2 ไร่ ขุดลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

10.  ยุทธศาสตร์การ ขุดลอกสระเหวแดง หมู่ 0.00 ส่วนโยธา, กองโยธา, เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 4 ไร่ ขุดลึก



สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

12 กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เฉลี่ย 2.00 เมตร  

11.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

วางท่อน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 13 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร ด าเนินการวางท่อน้ า 

12.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าในวัด หมู่ 
14 

000 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 4 ไร่ ขุดลึก
เฉลี่ย 2.00เมตร  

13.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

วางท่อน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร ด าเนินการวางท่อน้ า 

14.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกอ่างล าฉกาจ หมู่ 
15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/เกษตร ด าเนินการขุดลอกอ่างล าฉกาจ 

15.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ 17 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 7 ไร่ ขุดลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

16.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ
หลังวัดสระแกงาม หมู่ 19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 7 ไร่ ขุดลึก
เฉลี่ย 2.00 เมตร  

17.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

วางท่อน้ าเพื่อการเกษตร 
หมู่ 20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อกักเก็บน้ าไว้ท าการเกษตร ด าเนินการวางท่อน้ า 

18.  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ขุดลอกสระน้ าสาธารณะ 
หมู่ 22 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อการเก็บน้ าได้มากขึ้นในอุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการขุดลอกสระน้ า 7 ไร่ ขุดลึก
เฉลี่ย2.00 เมตร 

19.  ยุทธศาสตร์ด้าน อาหารกลางวันส าหรับ 1,078,000.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ  จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันให้แก่



การพัฒนา
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เด็กเล็กจ านวน 7 ศูนย์ 

20.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

อาหารเสริม(นม) 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็ก/เดก็นักเรียนมีนมดื่มอย่างเพียงพอ  
จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้แก่เด็กเล็ก
จ านวน 7 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.7โรงเรียน 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าหนังสือเรียน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อจัดซ้ือ จัดหาหนังสือเรียนให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

อาหารกลางวันส าหรับเด็ก
นักเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3,800,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันรับประทาน
เพียงพอ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนสังกัดสพฐ.
7 โรงเรียน 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าอุปกรณ์การเรียน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ ๓-๕ ปี 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศกึษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ ๓-๕ ปี 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาให้แก่ผุเรียนตามนโยบาย
รัฐบาล 

ผู้เรียนที่มีอายุ 3-5 ปี 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

หนูน้อยบัณฑิต 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเกิดความภูมิใจในความส าเร็จ 
จัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กเล็กที่
จบการศึกษา 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
อัคคีภัยเบ้ืองต้นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ครูศูนย์เด็กเล็กความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันอัคคีภัย 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยเบ้ืองต้น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

วันส าคัญ เช่น วันพ่อ/ วัน
แม่/ วันเด็กแห่งชาติ / 
ถวายเทียนพรรษา /ฯลฯ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน วัฒนธรรม 
ประเพณีที่ดีงามของไทยและเข้าร่วมกิจกรรม 
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด ตาม
ความเหมาะสม 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ทัศนะศึกษาสวนสัตว์
นครราชสีมา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กได้ประสบการณ์ตรงและพัฒนาการ
ครบทั้ง 4 ด้าน 

จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาสวนสัตว์ เพื่อ
รับประสบการณ์ตรงให้เด็ก ศูนย์พัฒนา
เด็ก 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กดีเด่นหรือต้นแบบ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศกึษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็กและเจ้าหน้าที/่กรรมการ
สถานศึกษามีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น
นอกพื้นที่โดยกลุ่มเป้าหมายผู้บริหาร/
ครูผู้ดูแลเด็ก/เจ้าหน้าที/่กรรมการ
สถานศึกษา 

31  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุงอาคารต่อเติม
หลังคาในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนกระเบ้ือง
หนองหัวช้าง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑. เพื่อป้องกันฝนตกเปียกพืน้น้ าขังหน้าอาคาร ให้
ความสะดวก ปลอดภัย ภาย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กเกิด
อุบัติเหตุลื่นล้มเป็นระเบียบ มีพื้นที่ใช้สอยได้
ปลอดภัย  

ด าเนินการต่อเติมอาคารเรียน 

32.  ยุทธศาสตร์ด้าน ก่อสร้างห้องน้ าส าหรับครู 0.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้ครู ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อในศูนย์พัฒนา ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า 



การพัฒนา
การศึกษา 

และผู้มาใช้บริการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
กระเบ้ืองหนองหัวช้าง 

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เด็กเล็ก มีสถานที่เข้าห้องน้ าที่เอื้อต่อความ
สะดวกสบาย ปลอดภัยอ านวยความสะดวกต่อคร ู
ผู้ปกครองและผู้มาติดต่อ  

33.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุงพื้นที่ต่างระดับ
ปิดบ่อทรายหน้าอาคาร
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโนนกระเบ้ือง-
หนองหัวช้าง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

๑. เพื่อป้องกันฝนตกเปียกพื้นน้ าขังหน้าอาคาร ให้
ความสะดวก ปลอดภัย ภาย ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ๒. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับเด็กเกิด
อุบัติเหตุลื่นล้ม  

ด าเนินการปิดบ่อ 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่งเสริมสุขฟันเด็กมีที่
แปรงฟันพร้อมติดกระจก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โนนกระเบ้ือง-หนองหัว
ช้าง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมี
สถานที ่ที่แปรงฟันที่สะอาดสะดวกได้ มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
สถานที่ที่แปรงฟันได้ถูกสุขลักษณะและ
ด าเนินการตามมาตรฐาน ให้เหมาะสม
กับเด็ก 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ติดตั้งถังเก็บน้ าในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนน
กระเบ้ือง-หนองหัวช้าง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ระบบน้ าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไหลสะดวก
ต่อการใช้สอยมีแรงดันในการใช้ชักโครกในห้องน้ า 

เพื่อความสะดวกในการใช้น้ าที่มีความ
จ าเป็นตอ่ชีวิตประจ าวันของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่ฉมวก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้มีความปลอดภัยของเดก็เล็ก 
ด าเนินการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านใหม่ฉมวก 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคม
สร้างตนเองพิมาย 2 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ า
ใช้อย่างถูกสุขลักษณะ 

ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ า 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างอาคารหลังคา
คลุมสนามเด็กเล่น ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์
งามหนองหญ้าขาว 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมี
สถานที่เล่น ที่ให้ร่มเงา ป้องกันแสงแดดและฝนตก 
มี่อาคารหลังคาคลุมสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัย 

ก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมสนามเด็ก
เล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ขนาด 
๑๐x ๓๐. ม. 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านใหม่ฉมวก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เดก็นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่
เล่นเครื่องเล่นสนามในร่ม 

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างถนนคสล.ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะแก
งาม 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในการ เดินทางเข้า-
ออก ของเด็ก ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างถนนคสล.ส าหรับการเดิน
ทางเข้า-ออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะแกงาม 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ปรับปรุงสนามเด็กเล่นใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สะแกงาม 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กมี
สถานที่ เล่นที่สะอาดได้ มาตรฐาน และปลอดภัย 

ปูพื้นสนามเด็กเล่นด้วยคอนกรีตและ
แผ่นยางพารา 

42. 
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการบุคคล
(ผู้ดูแลเด็ก)ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการ
พัฒนาครบทุกด้านสมวัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ้างเหมาบริการบุคลจ านวน ๔ คน โดย
ก าหนดให้มีคุณวุฒิด้านการศึกษา 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการหนูไม่จมน้ าแน.่
ถ้าช่วยกันดูแลป้องกัน 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยกันป้องกันเด็ก
จมน้ าแก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก และเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็ก 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก นิคมสร้างตนเองพิ
มาย 3 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนหนังสือ 
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม
แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  

45.  ยุทธศาสตร์ด้าน ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก 0.00 ส่วนการศึกษา, กอง เพื่อให้เด็กเล็กมีอาคารเรียนหนังสือ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตาม



การพัฒนา
การศึกษา 

เล็ก นิคมสร้างตนเองพิ
มาย 6 

การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

แบบแปลนที่ อบต.ก าหนด  

46.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อป้องกันเด็กเล็กติดเชื้อ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อต่าง  ๆ

47.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ส่ือการเรียนการสอน วัสดุ 
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา 
และเครื่องเล่นเสริม
พัฒนาการต่างๆ 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัย และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธภาพ  

จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ
เครื่องเล่น 

48.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ค่าจัดการเรียนการสอน 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมพีัฒนาการสมวัย และการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธภาพ  

จัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุ
การศึกษา ครุภัณฑ์ทางการศึกษา และ
เครื่องเล่น 

49.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ก่อสร้างห้องน้ าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่
ฉมวก 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสรมิ
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีห้องน้ า
ใช้อย่างถูกสุขลักษณะ 

ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ า 

50.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อ
สนับสนุนงานธุรการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒฯธรรม 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้การปฏิบัติงานในกองการศึกษามีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จ้างเหมาบริการบุคคลปฎิบัติงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
จ านวน 1 อัตรา 

51.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

แข่งขันกีฬา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยครบทุกดา้น 
จัดการแข่งขันกีฬา ศพด.องค์การ
บริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 



วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

52.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

แข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้าน 
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศพด.
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

53.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ของท้องถิ่น 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศกึษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กได้เรียนรู้วิถีชีวิตและสิ่งส าคัญต่างๆ
ของชุมชน 

จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ที่ส าคัญๆในชุมชน 

54.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปลอดโรค 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรง 
ปลอดภัยจากโรคต่างๆ 

ให้ความรู้ในการป้องกันโรคต่างๆ-จัดหา
อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกันโรค 
ส าหรับ ศพด. 

55.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

พัฒนาสมุนไพร 10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์พืช
สมุนไพร/ขยายพันธ์พืช 

อบรมให้ความรู้การผลิตการใช้และการ
แปรรูปสมุนไพรแก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป 

56.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

ลดการเผาในพื้นทีท่ า
การเกษตร 

10000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้ความรู้ด้านภารกิจมลภาวะจากการเผาใน
พื้นที่เกษตรและลดการสร้างมลภาวะทางอากาศ 

อบรม ผู้น าชุมชน/เกษตรกรในต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

57.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

ปรับปรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด 0.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
โดยใช้พืชปุ๋ยสด พืชคลุมดิน 

จัดอบรมให้ความรู้จัดหาพืชปุ๋ยสดเพื่อ
ปรับปรุงดินให้เกษตรกร 

58.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพฯ 

10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อด าเนินกิจกรรม ส ารวจ อนุรักษ์ พัฒนาและ
อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืชในพื้นที ่

อบรมให้ความรู้ ส ารวจปกป้องรักษา
จัดท าแปลงพรรณไม้สวน พฤกษศาสตร์
พัฒนาพันธุกรรม พืช ตามแนว
พระราชด าร ิ

59.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน 
ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรต ิ

60.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ
เกียรต ิ

10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีป่าไม้เพิ่มขึ้นและทดแทนป่าไม้เดิม ด าเนินการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ

61.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ

ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ใน
การควบคุมศัตรูพืช 

10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชแทนการใช้สารเคม ี

สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตเชื้อรา 
หรือเลี้ยงแมลง ผลิตน้ าส้มควันไม ้หรือ



เกษตร ชีวภัณฑ์อื่นๆเพื่อบริการเกษตรกรต าบล
นิคม 

62.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

เศรษฐกิจพอเพียง 50,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง 

จัดหาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์และวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อด าเนินโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง 

63.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

พัฒนากลุ่มเกษตรกร 10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรมีการรวบรวมกลุ่มผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 

อบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการและศึกษา
ดูงานนอกพื้นที่ที่เป็นต้นแบบ 

64.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่ง
น้ าเขตต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

10,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้มีปลาและสัตว์น้ าเพิ่มมากขึ้น 
จัดซื้อพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ าเขตต าบล
นิคม 

65.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อุดหนุนโรงเรียนนิคมพิ
มายศึกษา 

20,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนนิคมพิมาย
ศึกษา ตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์
ในโรงเรียนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ 

66.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพเลี้ยง
สัตว ์

15,00.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มมีอาชีพเสริมและรายได้
เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพเลี้ยงไก/่
เลี้ยงเป็ด/เลี้ยงสุกร/โคเนื้อ/โคนม /
ไส้เดือน/ฯลฯ/เป้าหมายหมู่บ้านที่
ด าเนินการและจดทะเบียนกลุ่มแล้ว 

67.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อุดหนุนกลุ่มอาชีพปลูกพืช 15,000.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อให้เกษตรกรรวมกลุ่มมีอาชีพเสริมและรายได้
เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพปลูกพืช
ที่จดทะเบียนกลุ่มและด าเนินกิจกรรม
มาแล้ว 

68.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อุดหนุนกลุ่มปุ๋ยเคม/ีปุ๋ย
อินทรีย์ 

0.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้
เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มปุ๋ยเคม/ีปุ๋ย
อินทรีย์ เป้าหมายกลุ่มที่ด าเนินการและ
จดทะเบียนกลุ่มแล้ว 

69.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

โครงการอบรมส่งเสริม
และสนับสนุนการท า
เกษตรผสมผสานเกษตร
ทางเลือก เกษตรอินทรีย์
และเกษตรทฤษฏีใหม่ 
และทัศนศึกษาดูงาน 

0.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อเพิ่มความรู้ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและ
เพิ่มความรู้ให้แก่เกษตรกร 

จ านวน 22 หมู่บ้าน 

70.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร 

อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง 

0.00 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
เพื่อสนันสนุนให้ศูนย์เรียนรู้ที่ได้ด าเนินการแล้ว
ย่ังยืน 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์การเรียนรู้ที่
ด าเนินการแล้ว 

71.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้สูงอายุ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมีรายได ้
ด าเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตาม
หลักเกณฑ์ 

72.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้พิการ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้พิการมีรายได ้
ด าเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้พิการตาม
หลักเกณฑ์ 

73.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

สร้างหลักประกันด้านราย
ได้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส ์

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ป่วยโรคเอดส์มีรายได ้ ด าเนินการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์



74.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

อดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร/้ยากจน/ไร้ที่ที่พึ่ง
และด้อยโอกาส 

สนับสนุนงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา 

75.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ป้องกันการติดเชื้อเอดส์
และการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างและการตั้งครรภ ์
อบรมเด็ก/เยาวชน/นักเรียนในพื้นที่ทั้ง 
๒๒ หมู่บ้าน 

76.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ส่งเสริมและสนบัสนุน
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชน 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสนับสนุนให้มีการด าเนินงาน/กิจกรรม/การ
เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

สนับสนุนงบงบประมาณให้แก่สภาเด็ก
และเยาวชนตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๐ 

77.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

จูงมือลูกหลานเข้าวัด
ปฏิบัติธรรมและบ าเพ็ญ
ประโยชน ์

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุน้อมน าชักจูงลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมและบ าเพ็ญประโยชน ์

ผู้ปกครอง/ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนใน
ต าบลเข้าร่วมกิจกรรมอบรมปฏิบัติ
ธรรม บ าเพ็ญประโยชน ์

78.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

เลิกเหล้า(เข้าพรรษา)เพื่อ
ครอบครัว 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจ า ลด ละ เลิก 
อบรมผู้ที่ดื่มสุราและก าลังจะดื่มเพื่อ
แจ้งให้รู้ข้อเสียด้านต่างๆ 

79.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรี และบุคคลใน
ครอบครัว 

9,350.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐  

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่ถูกกระท า
ด้วยความรุนแรง กลุ่มเป้าหมาย สตรี
และเด็ก 

80.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได ้

อบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง 

81.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ฝึกอบรมและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

7,050.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบอาชีพ 
อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการ
ประกอบอาชีพ ศึกษาดูงาน สนับสนุน 
วัสดุอุปกรณ ์ 

82.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ต าบล
(OTOP) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้เป็นทีย่อมรับ 
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ต าบล (OTOP) 

83.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ปฏิบัติธรรมน าสุขสู่สังคม
เข้มแข็ง 

40,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อน้อมน าหลักทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต และอยู่ร่วมกันในครอบครัว
อย่างมีความสุข 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ ผู้น าหมู่บ้าน/สตรี/
เด็ก/เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ/
ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาสเข้าปฏิบัติธรรม ณ 
ศูนย์ปฏิบัติธรรม/วัด/ส านักสงฆ/์
สถานที่อื่นๆที่เหมาะสม 

84.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาศักยภาพคนพิการ 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้คนพิการสามารถดูแลตัวเองได ้

อบรมให้ความรู้แก่คนพิการ เพื่อให้คน
พิการมีความเข้าใจ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง 

85.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างความปรองดองและ
สมานฉันท ์

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างความปรองดองของคนในชุมชนทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมและแสดงออกถึงความสามัคค ี

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ข้าราชการ/
ลูกจ้าง/ก านัน/ผู้น าชุมชน/นักเรียน/
นักศึกษา/ข้าราชการลูกจ้างหน่วยงาน
อื่นและประชาชนทั่วไป 

86.  ยุทธศาสตร์ด้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ 10,000.00 ส านักปลัด อบจ., เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความ อบรม/ศึกษาดูงานกลุ่มสตรีที่มีต้นแบบ 



การพัฒนาสังคม  พัฒนาศักยภาพสตร ี ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เข้มแข็งเป็นฐานในการขับเคลื่อนกจิกรรม 

87.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

สนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ติดยาเสพติดและผู้คิดจะลองยา
เสพติดรู้ถึงผลกระทบต่าง  ๆ

จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกันกลุ่ม
เสี่ยงติดยาเสพติด 

88.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

จัดบริการดูแลระยะยาว
ด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
(กรณีที่ไม่ใช้สิทธิบัตรทอง) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุที่ภาวะพึงพิงที่ใช้สิทธิ
ประกันสังคมและสิทธิข้าราชการมีสุขภาพที่ด ี

ด าเนินการจ้างเหมาการจัดบริการด้าน
สาธารณสุขส าหรับผู้สูงอายุ 

89.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

อบรมให้ความรู้ในการ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้า
สู่วัยภาวะพึงพิงของ
ผู้สูงอายุ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมของผู้สูงอายุที่เข้าสู่วัยภาวะ
พึงพิง 

ด าเนินการให้ความรู้และเตรียมความ
พร้อมของผู้สูงอายุที่เข้าสู่วัยภาวะพึงพิง 

90.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

อุดหนุนกลุ่มอาชีพทอผ้า
ไหม 

20,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพทอผ้า
ไหมเป้าหมายหมู่บ้านที่ด าเนินการและ
จดทะเบียนกลุ่มแล้ว 

91.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

อุดหนุนกลุ่มอาชีพ.... 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มมีอาชีพเสริม
และมีรายได้เพิ่ม 

อุดหนุนงบประมาณกลุ่มอาชีพ
เป้าหมายหมู่บ้านที่ด าเนินการและจด
ทะเบียนกลุ่มแล้ว 

92.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ใน
การด ารงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็น
เงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้ สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิตได้อย่างปกติ
สุขในสังคม เช่น การแจกถุงยังชีพ ข้าวสาร 
อาหารแห้ง เป็นต้น และพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ  

ประชาชนในพื้นที่ต าบลที่ได้รับความ
เดือดร้อน/ช่วยเหลือตนเองไม่ได/้ได้รับ
ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในกาด ารงชีวิตได้อย่าง
ปกติสุขในสังคม 

93.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม  

อบรมดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงในระยะยาว 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีอาสาสมัครบริบาลดูแลผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ดูแล 

ส่งบุคคลที่เป็นอาสาสมัครบริบาลเข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
อาสาสมัครบริบาลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.
2562 

94.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการอบรมการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพ
หมู่บ้าน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาสุขภาพ 

ผู้น าด้านสุขภาพ/อสม. กลุ่มสตร/ีผู้น า
ชุมชน ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน 

95.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการบ้านสะอาด
ชุมชนน่าอยู่ ต าบลน่ามอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรณรงค์ให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาชุมชนให้สะอาด 

ประชาชนในพื้นที่ต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง ทั้ง ๒๒ หมู่บ้าน 

96.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที ่
ด าเนินการจัดอบรม/ให้ความรู้ ด าเนิน
กิจกรรม ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

97.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

โครงการควบคุม ป้องกัน 
และระงับโรคติดต่อ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 

เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้นในชุมชน 

ด าเนินการตามขั้นตอนในการควบคุม
ป้องกัน และระงับโรคติดต่อ ทั้ง ๒๒ 



สาธารณสุข ส านักงานปลัด อบต. หมู่บ้าน 

98.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันการเสียชีวิตในคนและสัตว ์
ด าเนินการตามขั้นตอนในการป้องกัน 
โรคพิษสุนัขบ้าทั้ง 

99.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกนัโรคไข้เลือดออก
ให้แก่ประชาชนในเขตต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 1 
เครื่อง 

100.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

จัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลังกาย สร้างเสริม
สุขภาพให้แข็งแรง 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องออกก าลังกาย 

101.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการ ลด ละ เลิก การ
ใช้ภาชนะโฟมบรรจุ
อาหาร 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตส านึกแก่
นักเรียน บุคลากร และประชาชน 

จัดอบรมแก่นักเรียน/เยาวชน/บุคลากร 
และประชาชน ทั้ง 22หมู่บ้าน 

102.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด/การก าจัดน้ าเสีย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนรู้จักใช้น้ าให้เกิดประโยชน์และ
การจัดการน้ าเสียที่ถูกต้อง 

จัดอบรม/รณรงค/์ศึกษาดูงานการใช้น้ า
อย่างประหยัดและจัดการน้ าเสียให้แก่
ประชาชนทั้ง 

103.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการส้วมสร้างสุข ?
การใช้ซักโครก แทนส้วม
ซึม? 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อลดปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ เช่นโรคข้อ
เข่าเสื่อม ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการเข้าห้องน้ า
ห้องส้วม 

ด าเนินการจัดซื้อและรณรงค์ใช้ชักโครก 
แทนส้วมซึม 

104.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ เช่นน้ ายา
ฉีดพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท หรือวัดุอื่นที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมพาหะน าโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการจัดซื้อน้ ายาฉีดพ่นหมอกควัน 
ทรายอะเบท หรือวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ฯลฯ 

105.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ควบคุมป้องกันและ
แก้ปัญหาโรคขาดสาร
ไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและ
ย่ังยืน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขและครูพื้นที่ในการ
รณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาต ิ

ประชาสัมพันธ/์อบรมให้ความรู/้การจัด
ประกวดหมู่บ้านไอโอดีน/จัดตั้งกองทุน
เกลือไอโอดีน 

106.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

90,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
ด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า 

107.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

18,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส ารวจข้อมูลจ านวนประชากรสุนัขและแมว 
ส ารวจจ านวนข้อมูลจ านวนประชากร
สุนัขและแมวในเขตต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

108.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน 

5,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ความรู้ แก่ผู้น าชุมชน พนักงาน นักเรียน 
และประชาชนเพื่อสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้ความรู้โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 
ผู้น าชุมชน พนักงาน นักเรียน และ
ประชาชน 

109.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

150,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด าเนินตามขั้นตอนในการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลอืดออก โดยมีเป้าหมาย 
ชุมชน บ้าน วัดโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ทั้ง 22 หมู่บ้าน 



110.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

อุดหนุนโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

440,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที ่
อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 
หมู่ ๑ ? ๒๒ 

111.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 
เชื่อม หมู่ 15 สายหลังร.ร.
นิคมสร้างตนเองพิมาย1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.0 
ม. ยาว ม. หนา 0.15 ม. 

112.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 
สายหน้าห้องแถวที่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.0 
ม. ยาว ม. หนา 0.15 ม. 

113.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค์ หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่รวมการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 
ด าเนินการก่อสร้างลานคสล.
อเนกประสงค์ กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 

114.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนคสล.สาย
หลังหมู่บ้าน หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนคสล.กว้าง ม. 
ยาว ม. 

115.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.รอบ
สระตะเคียน หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่วิ่งและปั่นจักรยานออกก าลังกาย 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง4.0 
ม. ยาว ม. หนา 0.15ม. 

116.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ต่อเติมศาลาประชาคม 
หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่ประชุมและท ากิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 

ด าเนินการต่อเติมศาลาประชาคม 

117.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย2 
สายเมนต1์ เชื่อมสาย
เมนต์ 2 หมู่ 2 

487,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 ม. 
ยาว 150ม. หนา 0.15 ม. 

118.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.ซอย1 
สายเมนต์ 2 จากบ้านนาย
โม พินิจด่านกลาง เชื่อม
หมู่ 13 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 6 ม. 
ยาว 150ม.หนา0.15 ม. 

119.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนนดินลูกรังจาก
บ้านนางแดง คงพิมาย -

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 



โครงสร้างพื้นฐาน บ้านนายปัญญา แสงสี หมู่ 
2 

สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

120.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล.สายเมนต์ 2 จากบ้าน
นางบัวลอย ถ้ ากลาง- ส่ี
แยก ร.ร.นิคมสร้างตนพิ
มาย2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า ความ
ยาวรวม ม. 

121.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย ด าเนินการซ่อมสร้างลานกีฬา 

122.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. สาย
ข้าง ร.ร.นิคมสร้าง
ตนเองพิมาย6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล.กว้าง 4.00 
ม. ยาว 235.00 ม.หนา 0.15ม. 

123.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 3 
สายบ้านโจด เชื่อม ถนนพิ
มายหินดาด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
5.00ม.ยาว 200 ม. หนา 0.15ม.  

124.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 3 ถนน
สายหลังส านักสงฆ์ทวี
สงเคราะห์ - สระประปา
บ้านโนนกระเบ้ือง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 
2,000 ม.  

125.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ม.3 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย ด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น  

126.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 
ซอยบ้านนายสมพงษ์ ยังพิ
มาย เข้าหนองกราด 
ฟาร์มAEC ต่อของเดิม 

139,900.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 
4.00 ม. ยาว 54ม.หนา 0.15 ม. 

127.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 4 
สายเมนต์ 1 ซอย 2 ไป
บ้านขี้เหล็กต่อของเดิม 

374,600.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 5 
ม. ยาว 144 ม.หนา 0.15 ม. 

128.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4 
ซอย 3 สายเมนต์ 1เชื่อม 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพือ่ให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
6.00 ม.ยาว 125 ม.หนา 0.15ม 



โครงสร้างพื้นฐาน สายเมนต์ 2 สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

129.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ 4 ถนนสายเมนต์ 1 
ฝั่งซ้าย-ขวา ซอย 2 ซอย 
3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

130.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น หมู่ 
4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
ด าเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น 2 
แห่ง 

131.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ 5 ซอย 3 สายเมนต์ 2 
เชื่อม สายเมนต์ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจรกว้าง ๘ ม. ยาว  

132.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อ Box Culvent หมู่ 
5 ข้ามคลองชลประทาน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการวางท่อ Box Culvent ข้าม
คลองชลประทาน 

133.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
5  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

134.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 6 
ซอยบ้านนายบุญศรี พรม
พา - บ้านนายพวน ตลอด
ไธสง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.  

135.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 6 
ซอยบ้านนายสวอง พาย่ิง
เจริญ - บ้านนายแดง บุตร
ตะ  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.  

136.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 6 จาก
บ้านนายอาทิตย์ ซ้ายจัน
ทึก -สวนนายพวน ตลอด
ไธสง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

137.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล. หมู่ 6 รอบหมู่บ้าน  

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ า ความ
ยาวรวม ม. 



โครงสร้างพื้นฐาน สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

138.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนคสล.สาย
เมนต์กลางบ้าน หมู่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการปรับปรุงถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.  

139.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุกสายรอบสระ
น้ าประปา หมู่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

140.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 6 
จากสะพานข้ามล าฉมวก - 
ถนนคสล.ซอย5 ต าบล
หนองระเวียง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.  

141.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนคสล.หมู่ 7 
จากแยก ร.ร. ถึง คลอง
หนองปรือ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนนคสล. ผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว  

142.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 
7  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าความ
ยาวรวม 

143.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน 
หมู่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬา 

144.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ หมู่ 
7 สายหลังวัดโนน
กระเบ้ือง -สระน้ าดื่ม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.  

145.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 7 สาย
จากนานายวิเชียร พรรณ
เนตร ถึงถนนสายคลอง
ชลประทานอ่างเก็บน้ าล า
ฉมวก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

146.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ หมู่ 
7 สายรอบสระน้ าประปา 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 
กว้าง 5.00 ม. ยาว19.00ม.หนา 0.15ม. 



โครงสร้างพื้นฐาน สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 ม. ยาว 175.00ม.
หนา 0.15 ม.ยาว ม.  

147.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ หมู่ 
7 สายจากบ้านนายจันดี 
เสนาโนริด- บ้านนายบุญ
ศรี สุวรรณพิง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ยาว ม. 

148.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ หมู่ 
7 เชื่อมคุ้มบ้านโจด หมู่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง ม. ยาว ม. 

49.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
7 ทางเข้าบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

150.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 7 
สายจากบ้านนายบุญ
เทียม กาศนอก เชื่อม
ถนนพิมายหินดาด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง ม. ยาว ม. 

151.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
คสล.หมู่ 7 สายกลางบ้าน
และรอบหมู่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขงั 
ด าเนินการก่อสร้างระบายน้ า คสล. 
ความยาวรวม 800ม..  

152.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 7 สาย
จากบ้านนาง พิมพา มี
ใหม่ -สระหนองขาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุกผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

153.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดินลูกรัง หมู่ 7 สาย
จากชลประทาน -โคกกรุง 
-หนองแต ้

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

154.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดินลูกรัง หมู่ 7 สาย
หนองตาด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

155.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ซ่อมสร้างถนนคสล.หมู่ 7 
จากคลองหนองปรือ ถึง 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนนคสล.กว้าง 
6.00 ม. ยาว ม.  



โครงสร้างพื้นฐาน บ้านหนองหญ้าขาว สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

156.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพานคสล. หมู่ 
7 หมู่ 8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนนิการก่อสร้างสะพาน คสล.กว้าง
9.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร 

157.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 8 สาย
บ้านนายพิศ เชื่อมถนน
สายหนองหัวช้าง -หนอง
ขอน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว ม.  

158.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 8 
สายอู่ช่างนัฐ -เชื่อมถนน
สายบ้านนางพัชรินทร ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจร
กว้าง ม. ยาว ม. 

159.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุกหมู่ 8 สาย
สระหนองหัวช้าง -สระ
หนองขาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุก กว้าง ม. ยาว ม.  

160.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 8 สาย
สระหนองหัวช้าง -บ้าน
นางพัชรินทร ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุก กว้าง ม. ยาว ม. 

161.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดินลูกรัง หมู่ 8 จาก
สวนนายอ านาจ - ฝาย ม. 
3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิว
จราจรกว้าง ม. ยาว ม.  

162.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดินลูกรังหมู่ 8 จาก
สวนนายภาคภูมิ เชื่อม
ถนนสายหนองหังช้าง 
หนองขอน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักชา่ง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการถนนลูกรังผิวจราจรกว้าง ม. 
ยาว ม. 

163.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนดินลูกรังหมู่ 8 สาย
ใหม่ จากสวนนางกมล
รัตน์ -สวนนายแช่ม  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง
ผิวจราจ รกว้าง ม. ยาว ม.  

164.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ถนนดินลูกรังสายใหม่ หมู่ 
8 จากสวนนายสมจิตร ถึง

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรังผิว
จราจรกว้าง ม. ยาว ม.  



โครงสร้างพื้นฐาน นานายชม สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

165.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
8 สวนนายถวิล 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภบิาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

166.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 
สามแยกถนนสายเมนต์ 3 
- หมู่ 16 

485,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15ม. 

167.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 9 
สามแยกถนนสายเมนต3์ - 
หมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 220 ม. 

168.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค์ หมู่ 9 หน้า
โรงน้ าดื่ม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่รวมการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 
ด าเนินการก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค์ กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 

169.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่
9 หน้าบ้านนางผิน สังข์
ทองหลาง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

170.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู ่
9 จุดคลองส่งน้ าฝั่งขวา  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.จุด
คลองส่งน้ าฝั่งขวา 

171.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนนลาดยางหมู ่
9 สี่แยกศาลาประชาคม
ไปหมู่ 16 และไปหมู่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการปรับปรุงถนนลาดยางความ
ยาวรวม ๒,๐๐๐ เมตร 

172.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
9 ถนนเชื่อม หมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00ม.  

173.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

กอ่สร้างถนนคสล. หมู่ 10 
ซอย 3 เชื่อม บ้านนิคม

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 63.00 ม.หนา 0.15 ม 



โครงสร้างพื้นฐาน สามัคคี ต.รังกาใหญ ่ สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

174.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 
ซอยบ้านนายโปย นวล
กลาง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. หนา 0.15 ม 

175.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู1่0 
ซอยบ้านนายสมนึก - สม
ชง เต็งกลาง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.หนา 0.15 ม 

176.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 
ซอยบ้านนางสนอง นอนา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.หนา 0.15 ม 

177.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม 300 ม.  

178.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
10 สวนนายเลียง- -สวน
นายพิษณุ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

179.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่
10 สวนนายพิษณุ -สวน
นายชื้น  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กวา้ง 
ม. ยาว ม. 

80.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
10 สวนนายนัฐพงษ์ - 
สวนนางสาวล าพู ระแวง
สูงเนิน - 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนนิการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

181.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 10 
รอบสระน้ าใช ้

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสรา้งถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.หนา0.15ม 

182.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 
สายหนองหญ้าขาว - 

487,900.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 185.00 ม .หนา 0.15 ม 



โครงสร้างพื้นฐาน หนองสะแก  สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

183.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้า
ขาว เชื่อมบ้านโคกรักษ์ ต.
หลุ่งตะเคียน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 510 ม.หนา 0.15 ม. 

184.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 11 
แยกบ้านนางละมูล ไชย
ชุม - บ้านโคกชาด ต.หลุ่ง
ตะเคียน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

185.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 11 
จากบ้านนางมี กุมสูงเนิน 
- บ้านนายเฉลิม ไชยพูน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๔ 
ม. ยาว ม. 

186.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 11 
คุ้ม ผช.ดิเรก  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.หนา 0. ม 

187.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู1่1 
คุ้มโรงเรียน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว ม. 

188.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
11 คุ้มตะวันออกเชื่อม
บ้านหนองสะแก  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
5 ม. ยาว 500 ม. 

189.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
11 หน้ารพ.สต.หนองหญ้า
ขาว -เขตเชื่อมบา้นโคก
รักษ์  

0.0 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00ม.  

190.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
11 ทางเข้าสระน้ าศาลา
ประชาคม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

191.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 11 คุ้มบ้านน้อย

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม 300 ม.  



โครงสร้างพื้นฐาน ฝั่งซ้าย - ขวาถนน
กลางบ้าน 

สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

192.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรังหมู่ 11
ซอยบ้านผู้ใหญ่ไพฑูรย์ นา
เขียว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

193.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 11 
สายบ้านนายเสงี่ยม กรึม
สูงเนิน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

194.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรัง หมู่ 11 
นายสวาท สว่างพลกรัง 
คุ้มตะวันออก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

195.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรังหมู่ 11 
สายบ้านนางสุณี ประจิต 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

196.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมถนนดินลูกรัง หมู1่1 
สายบ้านนายสัมฤทธิ์ รัก
วงษ ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการเสริมถนนดินลูกรัง กว้าง ม. 
ยาว ม. 

197.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 
ซอยบ้านนางสัมฤทธิ์ มีชัย
รัตน์ - ถนนสายเลียบวัด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

198.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู1่2 
สายประปา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

199.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 
ซอยบ้านนายเฉลิม ปินะ
กะพัง -วัดโพธิ์งาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 40 
เมตรหนา 0.15  

200.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 12 
สายโพธิ์งาม -หนองปรือ 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 150 ม. 



โครงสร้างพื้นฐาน สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

201.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 สายโพธิ์งาม -บ้านโคก
เพชร  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการกอ่สร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
4 ม. ยาว 1000 ม. 

202.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 12 สาย
เลียบวัด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุก กว้าง ม. ยาว ม. 

203.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 12 จากบ้านนาง
ทองสุข ไชยสงคราม -สุด
เขตวัดโพธิ์งาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม 300 ม.  

204.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 ซอยบ้านนายทอง
เพชร ปิตาระพา -สาย
เลียบวัด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

205.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 ซอยบ้านนายอุดม 
ทองค ารัตน์ -สายเลียบวัด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
5 ม. ยาว 150 ม. 

206.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12สายโพธิ์งาม - หนองหัว
ช้าง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

207.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 สายบ้านนายสมใจ ศรี
ภูวงค์ -สระตาปู ่

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

208.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 สายบ้านนายอารีย์ 
ชาติดี -ไร่นายธิค าพร จุล
ลา 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

209.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 จากไร่นายสมพร ดี

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 



โครงสร้างพื้นฐาน แก้ว - ไร่นายร่วม เฉียบ
แหลม 

สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

210.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 จากไร่นางจรัส พันธุ์
ทุม -ไร่นายสมาน ชาติพิม
จันทร ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. 

211.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 13 
คุ้มสระแก้ว  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว155 ม.หนา 0.15ม. 

212.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 13 
คุ้มแสนสุข  

487,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 150 ม. 

213.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
13 สายเชื่อมหมู่ 7 บ้าน
โนนกระเบ้ือง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

214.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
13 สายเชื่อมบ้านโคก
พลวง ต.หลุ่งประดู ่

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

215.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
13 สายเชื่อมหมู1่6 บ้าน
ใหม่ฉมวก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
5.00ม. ยาว 1600.00 ม.หนา 0.20 ม. 

216.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
13 คุ้มแสงทอง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก1.00 ม.  

217.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
13 คุ้มแสนสุข 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

21.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
13 คุ้มสระแก้ว 

0.00 
ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  



โครงสร้างพื้นฐาน สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

219.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างบันไดคสล.ลงสระ
น้ าสาธารณะหมู่ 13 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ความสะดวกในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ ด าเนินการสร้างบันได 

220.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานคสล.
เอนกประสงค์ หมู่ 13 

0.00 
ส่วนสวัสดิการสังคม, 
กองสวัสดิการสังคม, 
ส านักสวัสดิการสังคม 

เพื่อใช้เป็นที่รวมการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน 
ด าเนินการก่อสร้างลานคสล.
อเนกประสงค์ กว้าง 20 ม. ยาว 30 ม. 

221.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 13 คุ้ม 
สระแก้ว  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว ม. 

222.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสรา้งถนนคสล. หมู่ 14 
ซอย 2 เชื่อมบ้านนิคม
สามัคคี ต.รังกาใหญ ่ 

484,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 510 ม. 

223.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 14 
ทางเข้าศาลาประชาคม
บ้านนายถาวร 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

224.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 14 
สายหนองขอน ? หนอง
หัวช้าง  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

225.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนคสล.หมู่ 
14 ? สะพานหมู่ 10 สระ
แกงาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

226.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 14 สายกลาง
หมู่บ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม 300 ม.  

227.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างพนังใต้สะพานค
สล. หมู่ 14 บ้านหนอง
ขอน  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการซ่อมสร้างพนังใต้สะพานค
สล. 



ช่าง 

228.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมสร้างถนนคสล.หมู่ 
14 จากซอยบ้านนาย
หร่อง -วัดหนองขอน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

229.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
15สายเลียบอ่างฉกาจ 

492,700.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 235.00 ม. หนา 0.15 ม. 

230.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ 16
สายหน้าโรงเรียนใหม่
ฉมวก -ศาลากลางบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว150 ม. หนา 0.15ม.. 

231.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
16 สายเลียบคลองใส้ไก่
จากซุ้มประตูหมู่บ้าน -
บ้านนางอุไร -เงยไธสง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. หนา 0.15 ม. 

232.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 16 
จากบ้านนายสุดใจ อารีย์
เอื้อ ? คลองชลประทาน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. หนา 0.15 ม. 

233.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู1่6 
จากบ้านนางอุไร เงยไธสง 
? ถนนเชื่อมหมู่ 9 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. หนา 0.15 ม. 

234.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 16 สายกลาง
หมู่บ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม 500 ม.  

235.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่
17- ซอย 2 สายเมนต์ 2 
เชื่อม สายเมนต์ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15 ม.  

236.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู1่7 
ซอย 2 จากทีพ่ักสงฆ์ป่า
ชื่นเจริญธรรม เชื่อมสาย
เมนต ์3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 155.00 ม. ม. หนา 0.15 ม. 



ช่าง 

237.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
17 จากซอย 1 ถนนสาย
เมนต์ 3 ถึงซอย2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดศก.1.00 ม.  

238.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู1่7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬากว้าง 20 ม. 
ยาว30 ม. 

239.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
18  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ าคสล. ความ
ยาวรวม ม.  

240.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู1่8 
ซอย 4 สายเมนต์ 1 เชื่อม 
สายเมนต์ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 125 ม.หนา 0.15 ม.  

241.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
18 ซอย 4 สายเมนต์ 2 
เชื่อม หมู่ 9 ต่อของเดิม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. 

242.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู1่8 ใน
ซอยหมู่บ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุก กว้าง ม. ยาว ม.  

243.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 19 
สายหลังร.ร.สะแกงาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 250 ม.หนา 0.15 ม.  

244.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าค
สล. หมู่ 19 

483,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 
ความยาวรวม ม.  

245.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
19 สายหลังวัดสะแกงาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กวา้ง 
ม. ยาว ม. 



ช่าง 

246.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 19 สาย
หลังร.ร.สะแกงาม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 
1,300 ม.  

247.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 19 
สายหนองสะแก -หนอง
หญ้าขาว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5 
ม. ยาว 150 ม.หนา0.15 ม.  

248.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
19 จากไร่นายเดช มนตรี 
- ไร่นางสมจิตร 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสรา้งถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

249.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
19 ไร่นายนิยม ระแวงสูง
เนิน  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ าคสล. ความ
ยาวรวม ม.  

250.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้าง Box Culvent 
หมู่ 19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างก่อสร้าง Box 
Culvent 

251.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ 20 
ซอย1 สายเมนต์ 1- หมู่ 
21 

487,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 6 
ม. ยาว 125 ม. หนา 0.15ม.  

252.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างลานกีฬา
เอนกประสงค์ หมู่ 20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 
ด าเนินการก่อสร้างลานกีฬากว้าง 20 ม. 
ยาว 30 ม. 

253.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ 20 
ในซอยทางเข้าบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม. 

254.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
20 ในซอยทางเข้าบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ าคสล. ความ
ยาวรวม ม.  



ช่าง 

255.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนคสล.เดิม หมู่ 21 
ซอย 1สายเมนต์ 1 เชื่อม 
สายเมนต ์2 

491,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนคสล.  

256.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 21 สาย
ข้างบ้านนางอรุณวรรณ 
พวกด ี

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว  

257.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 21 สาย
ข้างบ้านนายละออ ช่างบุ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว  

258.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
22 ซอย 4 สายเมนต์ 1 
เชื่อม สายเมนต์ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 
6.00 ม. ยาว 108.00 ม.หนา 0.15 ม.  

259.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
22สายเลียบคลอง
ชลประทาน ข้างร.ร.นิคม 
3 - หมู่ 18 ต่อของเดิม 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพือ่ให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 215.00 ม.หนา 0.15 ม.  

260.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
22 สายเลียบคลอง
ชลประทาน จากบ้านนาย
วีระ พิณกระโทก เชื่อม ต.
ในเมือง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 
ม. ยาว 150 ม.หนา 0.15 ม.  

261.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู่ 22 จาก
บ้านนายเนตร ปล่ังกลาง 
เลียบคลองชลประทาน ถงึ
วัดบุญส่งนุสรณ ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว  

262.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
22 สายเลียบคลองนา 
นายจ ารัส ช่างถาก เชื่อม 
ต.ในเมือง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง กว้าง 
ม. ยาว ม. 

263.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนนหินคลุก หมู ่22 สาย
เลียบคลองชลประทาน
จากบ้านนายเติม พิณกระ
โทก ?บ้านนายเนตร ปลั่ง

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการลงหินคลุกกว้าง ม. ยาว  



กลาง ช่าง 

264.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ต่อเติม อาคารส านักงาน 
อบต.นิคมสร้างตนเอง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น 
ด าเนินการต่อเติม อาคารส านักงาน 
อบต.นิคมสร้างตนเอง 

265.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อระบายน้ าคสล. หมู่ 
22 ลอดถนนสายเมนต์ที่ 
1 เชื่อมหมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง 
ด าเนินการวางท่อระบายน้ าคสล. ศก.
1.00 ม.  

266.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการซ่อมแซมราง
ระบายน้ าคสล. หมู่ 7 สาย
บ้านนางประดับ 
สารส าคัญ -ร.ร.บ้านโนน
กระเบ้ือง 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง ด าเนินการซ่อมแซมรางระบายน้ าคสล. 

267.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
หมู่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุม ด าเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม 

268.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมรางระบายน้ าหมู่ 
9 ซอย 3 ทิศเหนือ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง ด าเนินการซ่อมแซมทางระบายน้ า 

269.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 
หมู่ 21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อใช้เป็นที่เล่นกีฬาและออกก าลังกาย ด าเนินการซ่อมแซมสนามเด็ก 

270.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกรด หมู่ 11 
สายหน้าวัดหนองหญ้า
ขาว เชื่อมบ้านโคกรักษ์ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อม
ปรับเกรด  

271.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกรด หมู่ 11 
สายหนองหญ้าขาว เชื่อม
บ้านหนองสะแก 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อม
ปรับเกรด  

272.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง
พร้อมปรับเกรด หมู่ 11 
สายสามแยกบ้านนางละ
มูล ไชยชุม เชื่อมบ้านโคก

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อม
ปรับเกรด  



ชาด ช่าง 

273.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
12 สายโพธิ์งาม บ้าน
หนองปรือ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  

274.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างศาลาประชาคม 
หมู่ 12 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีสถานที่ใช้ประชุม ด าเนินการก่อสร้างศาลาประชาคม 

275.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ 
14 สวนนายบุญเชิง วิไธ
สง ถึงหลังวัดหนองขอน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการก่อสร้างถนนดินลูกรัง  

276.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ าหมู่ 
14 สายกลางบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง ด าเนินการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล. 

277.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 
18 ในซอย 4 สาย 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ด าเนินการก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ม. 
ยาว ม.หนา 0.15 ม.  

278.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายไหล่ทางแยกปาก
ซอย หมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก ด าเนินการขยายไหล่ทาง 

279.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมทางระบายน้ าหมู่ 
21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกและไม่ท่วมขัง ด าเนินการซ่อมแซมทางระบายน้ า 

280.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 1 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว
รวม ม. 

281.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 



ช่าง 

282.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
1 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

283.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 1 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีที่ก าจัดขยะ ด าเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะ 

284.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

285.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 2 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

286.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 2 
จากสี่แยก ร.ร.นิคม2 ถึง
วัด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว
รวม ม. 

287.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

288.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 3 
สายข้างร.ร นิคมพิมายพิ
มาย6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2นิ้ว ยาว
รวม ม. 

289.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 3 
ร.ร.นิคมพิมาย 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีที่ก าจัดขยะ ด าเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะ 

290.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่
3 - สายข้างโรงเรียนนิคม 
6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  



ช่าง 

291.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

292.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
3 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนนิการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

293.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  

294.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 4 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

295.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
4 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จ านวน 
7 ชุด 

296.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

297.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 

298.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 5 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีที่ก าจัดขยะ ด าเนินการก่อสร้างเตาเผาขยะ 

299.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 



ช่าง 

300.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

301.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
6 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักชา่ง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

302.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟสอ่งสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 

303.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

304.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงระบบท่อ
น้ าประปาหมู่ที่ 8 

499,500.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการปรับปรุงระบบท่อน้ าประปา 

305.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมระบบประปา หมู่ 
9 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปา 

306.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
9 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

307.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปา หมู่ 9 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าประปาสะอาดใช ้ ด าเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา  

308.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  



ช่าง 

309.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
11 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักชา่ง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

310.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 11 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

311.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
12 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

312.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
12 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  

313.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่ 
12 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีที่ก าจัดขยะ ด าเนินการกอ่สร้างเตาเผาขยะ 

314.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 12 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว
รวม ม. 

315.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 13 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

316.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
13 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

317.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
14 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  



ช่าง 

318.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 14 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

319.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

320.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  

321.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 15 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว
รวม ม. 

322.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งเครื่องกรอง
น้ าประปา หมู่ 15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าประปาสะอาดใช ้ ด าเนินการติดตั้งเครื่องกรองน้ าประปา  

323.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ หมู่ 
15 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเชลล ์

324.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 16 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

325.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
16 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

326.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
17 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  



ช่าง 

327.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 17 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 

328.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

329.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 18 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก. 2นิ้ว ยาว
รวม ม. 

330.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

331.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งแผงโซล่าเชลล์ หมู่ 
18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพือ่ให้มีไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ด าเนินการติดตั้งแผงโซล่าเชลล ์

332.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชดัเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

333.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

334.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

335.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 



ช่าง 

336.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  

337.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 20 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ 
ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 
ขนาด 15 ลบ.ม. 

338.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 20 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนนิการวางท่อขนาด ศก. ๒ นิ้ว ยาว
รวม ม. 

339.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 20 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

340.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  

341.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
ติดตั้งไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar Street light) จ านวน 10 ชุด 

342.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 21 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

343.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 

344.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
22 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า  



ช่าง 

345.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 22 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

346.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 22 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้หมู่บ้านมีน้ าประปาใช้อย่างเพียงพอ ด าเนินการตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 

347.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
22 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  

348.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

349.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
7 สายรอบบ้าน 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

350.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
7 สายนานายกลม ชาญ
ชรา ?นานางจินดา พิลา
พันธ ์

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

351.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตประปา หมู่ 7 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการวางท่อขนาด ศก.2 นิ้ว ยาว
รวม ม. 

352.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ 
7 สายโรงเรียนบ้านโนน
กระเบ้ืองหนองหัวช้าง -
คุ้มบ้านโจด 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช ้ ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า 

353.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่
ที่ 7 

155,000.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง  



ช่าง 

354.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซม ประปา หมู่ 7 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปา  

355.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
หมู่ 10 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างชัดเจนทั่วถึง 

จัดซื้อระบบเสียงตามสายใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น ปากฮอร์น/ยูนิค
ฮอร์น /ระบบขยายเสียงและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 

356.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงโรงน้ าดื่ม หมู่ 2 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีพื้นที่ด าเนินงานเพิ่มขึ้น ด าเนินการปรับปรุงโรงน้ าดื่ม 

357.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซม ประปา หมู่ 12 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค ด าเนินการซ่อมแซมระบบประปา  

358.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 16 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

359.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย้ายหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู๋ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึง ด าเนินการย้ายหอถงัน้ าสูงทรงแชมเปญ 

360.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ้ือถังเก็บน้ าพลาสติก หมู่ 
18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการ ซื้อถังเก็บน้ าพลาสติกขนาด
จุ ๒,๐๐๐ ลิตร ๔ ใบ 

361.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เปลี่ยนท่อน้ าประปาสาย
เมนต์ หมู่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภค 
ด าเนินการเปลี่ยนท่อน้ าประปาสาย
เมนต ์

362.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขยายเขตเสียงตามสาย 
หมู่ 21 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้มีเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วถึง ด าเนินการขยายเขตเสียงตามสาย 



ช่าง 

363.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ประปาหมู่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า 
ด าเนินการจัดซื้อไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

364.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟจราจร หมู1่1 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีความปลอดภัยทางจราจร ด าเนินการติดตั้งไฟจราจร 4 จุด 

365.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟจราจร หมู่ 18 0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภบิาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีความปลอดภัยทางจราจร ด าเนินการติดตั้งไฟจราจร  

366.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย้ายหอถังน้ าประปา หมู่ 
20 จากบ้านนายธนวัฒน์ 
ฉิมพาล ี

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภค/บริโภค 
ด าเนินการย้ายหอถังน้ าประปาพร้อม
ก่อสร้างฐานราก 

367.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านโนน
กระเบ้ือง หมู่ที่ 7 (สาย
โคกกรุง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ระยะทาง
รวม 900 เมตร  

368.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านโนนสูง 
หมู่ที่ 13 เชื่อมบ้านโนน
กระเบ้ือง หมู่ที่ 7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนหินคลุก
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง
รวม 

369.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ 
7 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
ด าเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างจ านวน 
14 จุด 

370.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สาย
บ้านนายสวาท สว่างพล
กรัง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนดินผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 
1,100 เมตร  

371.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 
11 (สายข้างบ้านผู้ใหญ่
ไพฑูรย์ นาเขียว) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดินผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางรวม 500 เมตร หนาเฉลี่ย 
0.30 เมตร  



ช่าง 

372.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านบ่อ
สาม หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้าน
สายชลพัฒนา หมู่ที่ 18 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนลูกรัง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม 1,500 เมตร  

373.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ที่ 8 เชื่อมบ้าน
หนองขอน หมู่ที่ 14 (ช่วง
นาผู้ใหญ่สมจิตร์ พร้อม
สันเทียะ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
- ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนลูกรัง
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง
รวม1,500 เมตร  

374.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านโนน
กระเบ้ือง หมู่ที่ 7 (สาย
คอกหมูไปสระน้ าหนอง
ขาม) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนดินผิว
จราจร กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางรวม 
1,200 เมตร  

375.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนน บ้านใหม่
ฉมวก หมู่ที่ 6 (สายบ้าน
นายอาทิตย์ ซ้ายจันทึก 
ถึงสวนนายพวน ตลอดไธ
สง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดพร้อมบดทับแน่นถนนดินผิว
จราจร กว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 500 
เมตร  

376.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมลูกรัง บ้านบุญส่ง
พัฒนา หมู่ที่ 1 (สายเลียบ
อ่าง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 870.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% 
Modified 

377.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 
1 บ้านบุญส่งพัฒนา (สาย
เลียบอ่างสะกาด) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 760.00 
ตารางเมตร 

378.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมถนนหินคลุก 
(สายเลียบคลอง
ชลประทาน) บ้านเทพ
หัสดินทร์ หมู่ที่ 5 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ปรับเกรดถนนหินคลุกผิวจราจร กว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร้อมบดทับแน่น  

379.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนลาดยางเดิม หมู่ 5 
(ซอย 3 สายเมนต์ 1 
เชื่อม สายเมนต ์2)  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 

380.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6( สาย
บ้านนายอาทิตย์ ซ้ายจัน
ทึก - นานายพวน ตลอด

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modifie 



ไธสง ช่าง 

381.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 (รอบ
สระน้ าสาธารณะ)  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 186.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 ตาราง
เมตร 

382.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

วางท่อ คสล. ระบายน้ า 
บ้านใหม่ฉมวก หมู่ที่ 6 
(สายสระน้ าท่าควาย) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง 
วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด ศก. 
1.00 เมตร จ านวน 3 แถวๆละ 12 
ท่อน รวม 36 ท่อน ดินถมบดอัด 95%  

383.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้านโนน
กระเบ้ือง หมู่ที่ 7 (สาย
จากที่นางนวลฉวี ตลอดไธ
สง ถึงที่นางสาวส าเริง สุ
รจิต)  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

384.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนกระเบ้ือง หมู่ที่ 7 
(ประปาหมู่ที่ 7 เชื่อมบ้าน
ทวีสงเคราะห์ หมู่ที่ 3) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 780.00 
ตารางเมตร 

385.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน (วางท่อ)
บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 
(สายหนองโจด) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
วางท่อ คสล.มอกชั้น 3 ขนาด ศก.1.00 
เมตร จ านวน 2 แถว ๆ ละ 6 ท่อน รวม 
12 ท่อน 

386.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 
(สายสวน ผญ.สมจิตร 
พร้อมสันเทียะ เชื่อมบ้าน
หนองขอน ม.14) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 650 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

387.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

เสริมลูกรัง บ้านหนองหัว
ช้าง หมู่ที่ 8 (สายสระน้ า
หนองหัวช้าง เชื่อมสระน้ า
หนองขาม) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร 
ยาว 1,600.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 
เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% 
Modified 

388.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้านหนอง
หัวช้าง หมู่ 8 (บ้านหนอง
หัวช้าง ? หนองหญ้าขาว) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ช่วงที่ 2 งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนก
รีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 185 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 1,110 ตร.ม. 

389.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 
(สายบ้านหนองหัวช้าง 
เชื่อม บ้านหนองขอน หมู่

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
190.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 770.00 



ที่ 14) ช่าง ตารางเมตร 

390.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
บ้านบ่อสาม หมู่ที่ 9 (ซอย 
3 เชื่อมบ้านเทพหัสดินทร ์
หมู่ที่ 5) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้น้ าไหลได้สะดวกไม่ท่วมขัง 
จุดที่ 2 วางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด 
ศก. 1.00 เมตร จ านวน 1 แถว รวม 18 
ท่อน  

391.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
บ่อสาม หมู่ที่ 9 (เชื่อม 
บ้านโคกพลวง ต.หลุ่ง
ประดู่) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

392.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนลาดยางเดิม บ้านบ่
อมสาม หมู่ 9 (ซอย 3 
สายเมนต์ 2 เชื่อม สาย
เมนต์ 3) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,350 ตร.ม. 

393.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
สะแกงาม หมู่ที่ 10 (สาย
บ่อกรวด) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

394.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
สะแกงาม หมู่ที่ 10 (สาย
ไปโคก) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร 
ยาว 700.00 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 
เมตร บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% 
Modified 

395.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
เสริมลูกรัง บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สาย
หนองหญ้าขาว - โคกซาด) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
-เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified 

396.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
เสริมลูกรัง บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ที่ 11 (สาย
บ้านนายสวาท สว่างพล
กรัง) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

397.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (ซอย
ประปาหมู่บ้าน) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
168.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 672.00 
ตารางเมตร 

398.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
โพธิ์งาม หมู่ที่ 12 (สาย
บ้านโพธิ์งาม ? โคกเพชร) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,450 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified 



ช่าง 

399.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
โนนสูง หมู่ 13 (ซอย 1 
จากบ้านนายสมพงษ์ 
เชื่อมสายเมนต ์3) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านกัช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 
128.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือ
พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 768.00 
ตารางเมตร 

400.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายถนนดิน
พร้อมลงลูกรัง บ้านใหม่
ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 
(บ้านใหม่ฉมวกเหนือ ม.
16 เชื่อมบ้านบ่อสาม ม.9 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ขยายถนนกว้างข้างละ 1.00 
เมตร ระยะทาง 600 เมตร หนาเฉลี่ย 
1.0 เมตร  

401.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้านบุญ
ส่งสามัคคี หมู่ที่ 20 (ซอย
บ้านนายผล การบุญ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผวิจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified 

402.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
เสริมลูกรัง บ้านหนอง
สะแก หมู่ที่ 19 (ซอยข้าง
วัดสะแกงาม) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภบิาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified 

403.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินพร้อม
เสริมลูกรัง บ้านหนอง
สะแก (ซอยหลังโรงเรียน
สะแกงาม) หมู่ที ่19 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modified  

404.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ตั้งหอถังน้ าสูงทรงแชม
เปญ หมู่ 1 (รพ.สต.นิคมฯ
1) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้รพ.สต.นิคมฯ 1 และหมู่บ้านมีน้ าประปาใช้
อย่างเพียงพอ 

ด าเนินการตัง้หอถังน้ าสูงทรงแชมเปญ 

405.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่ 1 
(รพ.สต.นิคมฯ1) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค ด าเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล  

406.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดินลูกรังหมู่ที่ 
12 (สายโพธิ์งาม ? หนอง
ปรือ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

-เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,190 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

407.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนลาดยางเดิม หมู่ 18 
(ซอย 4 สายเมนต์ 2 
เชื่อม สายเมนต ์1  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 225 
เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือ
คิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 



ช่าง 1,800 ตร.ม. 

408.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล. เดิม หมู่ 19  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หนา 
0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350 
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,750 ตร.ม. 

409.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 (ซอยบ้าน
นายสวอง พาย่ิงเจริญ ?
บ้านนางบัวใย บุตรตะ) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักชา่ง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 
50.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า150 ตรม. 

410.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างระบบประปา หมู่
ที่ 9  

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้มีน้ าสะอาดเพียงพอต่อการบริโภค/อุปโภค 
ด าเนินการก่อสร้างระบบประปาตาม
แบบมาตรฐาน 

411.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนดิน บ้าน
หนองหัวช้าง หมู่ที่ 8 
(สายสวนนายบุญพิศ ผล
พันธ ์เชื่อมถนนสายเมนต์
หนองหัวช้าง-หนองหญ้า
ขาว) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 

เสริมดิน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 550.00 เมตร หนา 0.50 เมตร บด
อัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% Modifiedวาง
ท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 ขนาด ศก.0.60 
เมตร จ านวน 2 จุด ๆ ละ 8 ท่อน รวม 
16 ท่อน 

412.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ย้ายถังเหล็กรูปทรงแชม
เปญ หมู่ที่ 8 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อคืนพื้นที่ให้เจ้าของที ่
ด าเนินการย้ายถังเหล็กรูปทรงแชมเปญ 
จ านวน 2 ถัง 

413.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ใหม่ฉมวกเหนือ หมู่ที่ 16 
(เชื่อมบ้านโนนสูง หมู่ที ่
13) 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
เสริมลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร 
บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% 

414.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 6 สายหน้า
บ้านนายสมพงษ์ รัตน์
นอก ? ถนนคสล.สายรอบ
สระน้ าสาธารณะ 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อให้การสัญจรของประชาชนสะดวก 
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
70.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  

415.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
พื้นที่ให้บริการงานส่งเสริม
สุขภาพ รพ.สต.หนอง
หญ้าขาว 

0.00 

ส่วนโยธา, กองโยธา, 
กองช่าง, กองช่าง
สุขาภิบาล, กองประปา
, ส านักช่าง, ส านักการ
ช่าง 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการประชาชน ด าเนินการต่อเติมพื้นที่อาคาร  

416.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-

กีฬาประชาชนต าบลนิคม
ฯ (นิคมเกมส)์ 

0.00 
ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ

เพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลังกายและ ลดการมั่ว
สุม ห่างไกลยาเสพติด 

ด าเนินการจัดแข่งขันกีฬาสร้างความ
สามัคคีและเสริมสร้างสุขภาพให้
ประชาชนภายในต าบลนิคมสร้างตนเอง 



วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

417.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

แข่งขันกีฬาประชาชน
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 

50,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬาและออกก าลัง
กาย 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 

418.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

วิ่งคบเพลิงไฟงานฉลองชัย
ชนะท้าวสุรนาร ี

12,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อการมีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณ ี
ส่งตัวแทนสตรีเข้าร่วมการวิ่งคบไฟ
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ณ อนุสรณ์
สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ ์ 

419.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

งานรัฐพิธีต่างๆ 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อการมีส่วนร่วมของ อปท.และให้ความส าคัญ
กับวันส าคัญต่างๆ 

เข้าร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการต่าง  ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับวันส าคัญ/วันเฉลิมพระ
ชนพรรษา/วันปิยมหาราช/วันแม/่วัน
พ่อ ฯลฯ 

420.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

ดอกล าดวนบานในวัน
ผู้สูงอายุ 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม
และเชิดชูผู้สูงอายุ ในชุมชนให้เข้มแข็ง 

สืบสานประเพณีของไทยเชิดชูคุณงาม
ความดีของผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างแก่เด็ก
และเยาวชน 

421.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

ประกวดอาหารพื้นบ้าน
และการแสดงกลุ่มสตรี-
แม่บ้าน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม
สตรี-แม่บ้าน 

ประกวดการท าอาหารพื้นบ้าน ผัดหมี-
ส้มต า-ขนมหวาน โดยส่งกลุ่มสตรี-
แม่บ้าน ต าบลนิคมสร้างตนเองเข้าร่วม
กิจกรรม 

422.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมท่องเที่ยว 

423.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

สืบสานประเพณีไทย 0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กเล็กได้รู้คุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ประเพณีไทย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
และประเพณีไทย 



424.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

จัดงานเที่ยวพิมาย
นครราชสีมาประจ าปี 

150,000.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 

อุดหนุนงบประมาณที่ท าการปกครอง
อ าเภอพิมาย 

425.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬา 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนได้ออก
ก าลังกาย ได้เล่นกีฬา และได้พัฒนาทักษในการ
เล่นกีฬาประเภทต่าง  ๆ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 

426.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

โครงการแขง่ขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอพิมาย 

0.00 

ส่วนการศึกษา, กอง
การศึกษา, กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม, ส านัก
การศึกษา 

เพื่อส่งเสริมสนันสนุน ให้เยาวชนประชาชนได้ออก
ก าลังกาย ได้เล่นกีฬา และเพื่อสร้างความสามัคค ี

จัดการแข่งขันกีฬา ประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

427.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมให้ความรู้กฎหมาย
เบ้ืองต้นและสิทธิเสรีภาพ
ให้กับประชาชน 

15,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและสิทธิเสรีภาพ 

จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชน 

428.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
วินัยทางละเมิด และการ
บริหารงานบุคคล 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ข้าราชการ พนกังาน ลูกจ้างมีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องวินัย ความรับผิดทางละเมิดและการ
บริหารงานบุคล 

อบรมให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้าง 

429.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริต 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ก านัน/ผญบ./ ผช.
ผญบ. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนได้
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์
ต่อต้านการทุจริต 

430.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้านต่างๆ 

จัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับ
ต าบล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
พัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆในเขตต าบล
นิคมสร้างตนเอง 

431.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประเมินประสิทธิภาพของ
องค(์ผลประโยชน์ตอบ
แทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ) 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างขัวญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการ 

รับการประเมินประสิทธิภาพจาก
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด 

432.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 

อบรมผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาฯ 

433.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมเพิ่มศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น/ผู้น า
หมู่บ้านศึกษาดูงานนอก
พื้นที ่

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้บูรณาการร่วมกันให้
เกิดความคิดสร้างสรรค ์

อบรมทัศนาศึกษาดูงานนอกพื้นที่
เป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น/ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/ผู้น าชุมชน 



434.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อบรมพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพผู้บริหาร/ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/ข้าราชการ/
พนักงาน 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อพัฒนาบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

อบรมและพัฒนาผู้บริหาร/ผู้ช่วย
ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

435.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ซ่อมแซม /ปรับปรุง
อาคารส านักงานอบต.
นิคมสร้างตนเอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การให้บริการ ด าเนินการซ่อมแซม อาคารส านักงาน 

436.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ที่อ่านหนังสอืท้องถิ่น รัก
การอ่าน อบต.นิคมสร้าง
ตนเอง 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

อบต.มีที่ส าหรับอ่านหนังสือบริการผู้มาติดต่อราข
การและประชาชนที่สนใจ 

ที่อ่านหนังสือ 

437.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

45,600.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อใช้ถ่ายเอกสารส าหรับใช้ในราขการส านักงาน เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 

438.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมาดูแลเว็บไซด ์ 8,914.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีช่องทางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
องค์กร 

เว็บไซด์ของ อบต.นิคมสร้างตนเอง 

439.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

เลือกตั้งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

500,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเลือกตัง้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

440.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ราชินีสุทิดา 

100,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อแสดงความจงรกัภัคดีสถาบันพระมหากษัตร ิ
ด าเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
ราชินีสุทิดา 

441.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อการ
บริหารงานของท้องถิ่น 

30,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเป็นการประเมินการบริหารงานของ อปท. 
จ้างหน่วยงานของรัฐ/เอกชนส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนทั้ง ๒๒ หมู ่

442.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอพิมาย 

10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้มีศูนย์กลางรับค าร้องขอความช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษาระดับอ าเภอ  

อุดหนุนงบประมาณ อบต.ในเมือง 

443.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาสัมพันธ ์ 10,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ อบต.นิคม
สร้างตนเอง 

หนังสือ /วารสาร/การโฆษณาเผยแพร่
ข่าวสารทางสือต่างๆ/การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ ์

444.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
ระยะที่ ๓ 

180,000.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

จ้างเหมาจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินขั้นตอนการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 

445.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บ
ภาษี 

0.00 
ส่วนการคลัง, กองคลัง, 
ส านักคลัง 

เพื่อพัฒนาการจัดเก็บภาษีและบริการประชาชน 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆและจ้าง
เหมารถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ ์ใน
พื้นที่ต าบลนิคมสร้างตนเอง 

446.  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการฝึกอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานของอบต.
นิคมสร้างตนเอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

อบรมสร้างจิตส านึกทางด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
และพนักงานของอบต.นิคมสร้างตนเอง 



447.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

บรรเทาสาธารณภัย
ประชาชนที่ประสบภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่าง  ๆ
ประชาชนที่ประสบภัยได้รับการ
ช่วยเหลือทันที เช่น วาตภัย/อุทกภัย/
อัคคีภัย/ภัยแล้ง 

448.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนตลอดปี 

70,000.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อป้องกันและรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ด าเนินการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

449.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ฝึกอบรม/ทบทวน 0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ อป
พร. 

ฝึกอบรม/ทบทวนสมาชิก อปพร.อย่าง
น้อยปีละครั้ง 

450.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกัน/
บรรเทาสาธารภัย 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาทักษะการป้องกันภัย
พิบัติต่างๆ 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชนและ
สมาชิก อปพร. 

451.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ฝึกอบรมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของ 
อบต.นิคมสร้างตนเอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อซักซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. 
ก านัน ผู้ใหญ่บา้น ผู้น าชุมชนและ
สมาชิก อปพร. 

452.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาเครือข่ายอป
พร. 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายศูนย์ อปพร. 

ผู้บริหาร เจา้หน้าที่ สมาชิก อบต.และ
สมาชิก อปพร. 

453.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

สนับสนุนเครื่องแต่งกาย/
เครื่องแบบ อปพร. 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่อให้สมาชิก อปพร.แต่งกายให้ถูกระเบียบ  จัดซื้อเครื่องแต่งกายให้ อปพร. 

454.  

ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

โครงการอบรมชุดปฎิบัติ
การจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

0.00 
ส านักปลัด อบจ., 
ส านักปลัดเทศบาล, 
ส านักงานปลัด อบต. 

เพื่ออบรมให้ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ให้กับจิตอาสาภัย
พิบัต ิ

จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 50 ราย 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.นิคมสร้างตนเอง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 46 โครงการ จ านวนเงิน 12,493,614 บาท มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 46 โครงการ จ านวนเงิน 11,668,170 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 13 5,515,000.00 13 5,515,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 10 316,474.00 10 316,474.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1 33,200.00 1 33,200.00 

ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 1 439,000.00 1 439,000.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 4 660,400.00 4 660,400.00 



ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 2 186,861.00 2 186,861.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  5 77,075.00 5 77,075.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 2 4,324,760.00 2 4,324,760.00 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 8 115,400.00 8 115,400.00 

รวม 46 11,668,170.00 46 11,668,170.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.นิคมสร้างตนเอง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

โครงการขุดลอกสระน้ า
หนองแดง หมู่ที่ 10 

451,500.00 439,000.00 439,000.00 12,500.00 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 

1,078,000.00 893,920.00 893,920.00 184,080.00 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา เงินอุดหนุนส่วนราชการ 3,800,000.00 3,430,840.00 3,430,840.00 369,160.00 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร โครงการพัฒนาสมุนไพร 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
โครงการลดการเผาในพื้นที่
ท าการเกษตร 

10,000.00 3,000.00 3,000.00 7,000.00 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรต ิ

10,000.00 9,100.00 9,100.00 900.00 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
โครงการหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

50,000.00 49,800.00 49,800.00 200.00 

8.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
โครงการพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร 

10,000.00 3,500.00 3,500.00 6,500.00 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลา
ในแหล่งน้ าธรรมชาต ิ

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
อุดหนุนกลุ่มเลี้ยงโคนม 
บ้านสายชลพัฒนา หมู่ที่ 
18 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

11.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
อุดหนุนกลุ่มเพาะเห็ดฟาง 
บ้านเทพหัสดินทร์ หมู่ที่ 5 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

12.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก 
สตรีและบุคคลในครอบครัว 

9,350.00 9,350.00 9,350.00 0.00 

13.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
โครงการฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

7,050.00 7,050.00 7,050.00 0.00 

14.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสงัคม  
โครงการปฎิบัติธรรมน าสุข 
สู่สังคมที่เข้มแข็ง 

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

15.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

20,000.00 675.00 675.00 19,325.00 

16.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  โครงการอุดหนุนกลุม่อาชีพ 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 



ทอผ้าไหม หมู่ 6 บ้านใหม่
ฉมวก 

17.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข
บ้า 

90,000.00 88,900.00 88,900.00 1,100.00 

18.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข
บ้า 

18,000.00 8,850.00 8,850.00 9,150.00 

19.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 

150,000.00 122,650.00 122,650.00 27,350.00 

20.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

โครงการอุดหนุนให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน/คณ
กรรมการชุมชนตาม
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 0.00 

21.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
ซอย 2 สายเมนต์ 1 เชื่อม 
สายเมนต์ 2 หมู่ 2 

487,600.00 484,000.00 484,000.00 3,600.00 

22.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ 4 ซอยบ้านนายสมพงษ์ 
ยังพิมาย เข้าหนองกราด 
ฟาร์มAEC ต่อของเดิม 

139,900.00 139,000.00 139,000.00 900.00 

23.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ 4 สายเมนต์ 1 ซอย 2 
ไปบ้านขี้เหล็กต่อของเดิม 

374,600.00 372,000.00 372,000.00 2,600.00 

24.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ 9 สามแยกถนนสาย
เมนต์ 3 - หมู่ 16 

485,500.00 482,000.00 482,000.00 3,500.00 

25.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ที่ 11 สายหนองหญ้า
ขาว - หนองสะแก 

487,900.00 487,000.00 487,000.00 900.00 

26.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 13 (คุ้มแสนสุข) 

487,500.00 484,000.00 484,000.00 3,500.00 

27.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. 
หมู่ 14 ซอย 2 เชื่อมบ้าน
นิคมสามัคคี ต.รังกาใหญ ่

484,000.00 480,000.00 480,000.00 4,000.00 

28.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 15 (สายเลียบ
อ่างฉกาจ) 

492,700.00 489,000.00 489,000.00 3,700.00 

29.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ า คสล. หมู่ที่ 19 

483,000.00 473,000.00 473,000.00 10,000.00 

30.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. หมู่ที่ 20 (ซอย 1 

487,000.00 484,000.00 484,000.00 3,000.00 



สายเมนต์ 1 - หมู่ 21) 

31.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปูแอสฟัสติกคอนก
รีตทับถนน คสล.เดิม หมู่ 
21 ซอย 1 สายเมนต์ 1 
เชื่อม สายเมนต์ 2 

491,000.00 490,000.00 490,000.00 1,000.00 

32.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงระบบท่อ
น้ าประปา หมู่ที่ 8 

499,500.00 496,000.00 496,000.00 3,500.00 

33.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่าง หมู่ที่ 7 

155,000.00 155,000.00 155,000.00 0.00 

34.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วฒันธรรมประเพณี และกีฬา 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อ าเภอพิมาย 

50,000.00 36,861.00 36,861.00 13,139.00 

35.  
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ าเภอพิมายตามโครงการ
จัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 
นครราชสีมา ประจ าปี 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00 

36.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการทบทวน เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) 

10,000.00 3,750.00 3,750.00 6,250.00 

37.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

10,000.00 4,050.00 4,050.00 5,950.00 

38.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการที่อ่านหนังสือ
ท้องถิ่น รักการอ่าน อบต.
นิคมสร้างตนเอง 

10,000.00 6,700.00 6,700.00 3,300.00 

39.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่าย
เอกสาร 

45,600.00 45,600.00 45,600.00 0.00 

40.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จ้างเหมาดูแลเว็บไชต ์ 8,914.00 8,914.00 8,914.00 0.00 

41.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

จัดชื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ราชินีสุทิดา 

100,000.00 99,500.00 99,500.00 500.00 

42.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

รายจ่ายอื่น 30,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 

43.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ าเภอพิมาย 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

44.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการประชาสัมพันธ ์ 10,000.00 9,960.00 9,960.00 40.00 

45.  
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

โครงการจ้างเหมาจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน ระยะที่ 3 

180,000.00 108,000.00 108,000.00 72,000.00 



46.  
ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี 

70,000.00 33,200.00 33,200.00 36,800.00 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
อบต.นิคมสร้างตนเอง พิมาย จ.นครราชสีมา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 305 107,814,000.00 305 5,555,200.00 13 5,515,000.00 13 5,515,000.00 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 20 3,750,600.00 20 949,514.00 10 316,474.00 10 316,474.00 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 8 1,450,000.00 8 70,000.00 1 33,200.00 1 33,200.00 

4.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 18 7,200,000.00 18 451,500.00 1 439,000.00 1 439,000.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 17 3,329,000.00 17 703,000.00 4 660,400.00 4 660,400.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 11 1,112,000.00 11 222,000.00 2 186,861.00 2 186,861.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  23 23,904,000.00 23 186,400.00 5 77,075.00 5 77,075.00 

8.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 36 16,350,000.00 36 4,878,000.00 2 4,324,760.00 2 4,324,760.00 

9.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 16 1,600,000.00 16 180,000.00 8 115,400.00 8 115,400.00 

รวม 454 166,509,600.00 454 13,195,614.00 46 11,668,170.00 46 11,668,170.00 
 

ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.นิคมสร้างตนเอง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยด ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี ้
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอื่น  ๆ 
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายทนง บุญประกอบ ประธานคณะกรรมการ 044965453 - - 

นายสมาน ดีมา กรรมการ 044965453 - - 

นางสัมฤทธิ์ ดวงจันทร ์ กรรมการ 044965453 - - 

นายเปลื่อง ยินด ี กรรมการ 044965453 - - 

นายสมส่วน แฟนพิมาย กรรมการ 044965453 - - 

นางสมนึก หมอกมะเริง  กรรมการ 044965453 - - 

นายสาบู ดารา  กรรมการ 044965453 - - 

นางสมจิตร ไชยโย  กรรมการ 044965453 - - 

นายราเมศร์ มั่นคง กรรมการ 044965453 - - 

นายโต แสงพิมาย กรรมการ 044965453 - - 

นางอุบล หนองง ู กรรมการ 044965453 - - 

นายสอง เปรี่ยมพิมาย กรรมการ 044965453 - - 

นายปรัชญา ศรีสว่าง กรรมการ 044965453 - - 



นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 044965453 - - 

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน  ผู้ช่วยเลขานุการ 044965453 - - 

นางเฉลิมวรรณ อัครพรชัย กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวกัญจนา สุขสบาย กรรมการ 044965453 - - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชือ่ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสุทัด สมอินทร ์ กรรมการและเลขานุการ 044965453 - - 

นายติ่ง พรไธสง  ประธานคณะกรรมการ 044965453 - - 

นางเสาวลักษณ์ สว่างพลกรัง  กรรมการ 044965453 - - 

นายวิริทธิ์พล ชัยสิทธิ ์ กรรมการ 044965453 - - 

นายมงคล ดีมา  กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวพิมพ์ญาดา นาชัยฤทธิ ์ กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวกิติชาดา ปัจจาคะ  กรรมการ 044965453 - - 

นายประคอง ราชตราช ู กรรมการ 044965453 - - 

นางม่วย งานแข็ง  กรรมการ 044965453 - - 

นางฐัชภรณ์ อภัยบุร ี กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวสพุัฒน์ชญา สงนอก  กรรมการ 044965453 - - 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายศราวุธ อัครกุลพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการ 044965453 - - 

นางปณิตา ประเสริฐสันเทียะ  กรรมการ 044965453 - - 

นายมานพ เพ็ชรจะโป๊ะ กรรมการ 044965453 - - 

นางปิยมาภรณ์ เฉลิมแสน กรรมการและเลขานุการ 044965453 - - 

นางสาวชาลิสา บุไธสง ผู้ช่วยเลขานุการ 044965453 - - 

นายปรวัฒน์ สานคล่อง กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวกิติชาดา ปัญจาคะ  กรรมการ 044965453 - - 

นายประสิทธิ์ รุนเจริญ กรรมการ 044965453 - - 

นายเฉลิมชัย ทะสูงเนิน กรรมการ 044965453 - - 

นายศักดิ์ดา พรหมหากุล ผู้ช่วยเลขานุการ 044965453 - sakdaphom@hotmail.com 

นายสุณัฏคชา ศรมะณ ี กรรมการ 044965453 - - 

นางสาวสุพัฒน์ชญา สงนอก  กรรมการ 044965453 - - 
 

                    

                  ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การ
บริหารงานขออบต.นิคมสร้างตนเองทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีใน
ระยะต่อไป 



 

              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                        ประกาศ   ณ  วันท่ี  26  ตุลาคม  2563 
 

                                                                                  
                                                                                                   (นายทนง  บุญประกอบ)                                                             
                                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 
 


