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7 
2.1 บัญชีสรุปจ านวนโครงการ และงบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ

ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้      

แผนงานการเกษตร 13 - -318,800  
กองส่งเสริม
การเกษตร 

แผนงานวิชาการวางแผนและท่องเที่ยว 1  10,000  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองและการปกครองที่ด ี      

แผนงานบริหารทั่วไป 28  1,607,300  ส านักปลัด/กองคลัง 

แผนงานรักษาความสงบ 7  1,926,355  ส านักปลัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน      

แผนงานงานสาธารณสุข 8  1,079,000  
งานสาธารณสุข/

ส านักปลัด 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9  18,690,000  ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์/แผนงาน 
จ านวนโครงการ 

ที่ด าเนินการ 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ

ทั้งหมด 

 จ านวนงบประมาณ 
(บาท) 

 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

งบประมาณ
ทั้งหมด 

หน่วย 
ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ      

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 28  7,047,000  กองช่าง 

        

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น      

แผนงานการศึกษา 17  6,391,600  กองการศึกษา 

แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 10  870,000   

 
รวมทั้งสิ้น 

 
121  37,940,055   
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  2.2 บัญชีโครงการ/ กิจกรรม/ งบประมาณ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 
องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเอง 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
                 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ศึกษา /อบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

20,000 นอกพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

2 พัฒนากลุ่มเกษตรกร 
 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ศึกษาดูงาน 

20,000 นอกพ้ืนท่ี กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

3 พัฒนาสมุนไพร อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแก่
ประชาชน 

5,000 ส านักงานอบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

4 ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าส านักงาน 
อบต. 

ด าเนินการ ปูบล๊อกหญ้าหน้า
ส านักงาน ขนาดพื้นท่ี 8.5*38 ม. 

100,000 ลานหน้า
ส านักงาน อบต. 

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

5 ป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์ ด าเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคระบาดปศุสัตว์ 

5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

6 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อบรมการด าเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 หมู่ที่ 1-22 /นอก
พื้นที ่

กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

7 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรต ิ
 

 จัดซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่ เพื่อปลูกใน
พื้นที่ๆ เตรียมไว้ในวันส าคัญต่างๆ 

10,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 
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แผนงานการเกษตร 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ลดการเผาในพื้นที่ท าการเกษตร ด าเนินการรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ 5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

9 ส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ในการ
ควบคุมศัตรูพืช/กลิ่น ขยะ น้ าเสีย 
 

อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรการใช้ชีว
ภัณฑ์ในการควบคุมศัตรูพืช /กลิ่น 
ขยะ น้ าเสีย 

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

10 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

5,000 ส านักงาน อบต. กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

11 อนุรักษ์พันธุ์ปลาในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

ด าเนินการจัดซื้อพันธุ์ปลาเพื่อปล่อย
ในแหล่งน้ าธรรมชาติ 

5,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

12 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า(ฉีดวัคซีน) 

ด าเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวเนื่อง 

99,000 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 

            

13 สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า(ส ารวจจ านวนสุนัข-
แมว) 

ด าเนินการส ารวจจ านวนประชากร
สุนัข-แมว 

19,800 หมู่ที่ 1-22 กองส่งเสริม
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาการบริหารจัดการเมืองและการปกครองท่ีดี 
            แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กจิกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชาสัมพันธ์ จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 40,000 หมู่ที่ 1- 22 ส านักปลัด             

2 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพฯ 

ศึกษาดูงานนอกพื้นที่เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพ 

200,000 นอกพ้ืนท่ี ส านักปลัด             

3 อบรมคุณธรรม จริยธรรม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

กิจกรรมอบรมคุณธรรม/จริยธรรม 20,000 วัด ส านักปลัด             

4 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และ 
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 5,000 พื้นที่ต าบลนิคมฯ ส านักปลัด             

5 ประชุมประชาคมเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิน่  66-70 

จัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาต่างๆ 10,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด 
 

            

6 จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด าเนินการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
 

39,600 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

7 จ้างเหมาเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซด์ ด าเนินการจ้างเหมาเช่าพื้นที่เว็บไซด์ 
 

5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

8 ติดตั้งพรมปูพ้ืนหน้าเวทีห้อง
ประชุม 

ด าเนินการ ติดตั้งพรมปูพ้ื นหน้าเวทีห้อง
ประชุม ขนาด 820*330 ซม. 

18,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

9 จ้างเหมาจัดท าวารสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ 5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
 

277,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 300,000 นอกพ้ืนท่ี ส านักปลัด             

12 ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการ
อ่าน อบต.นิคมสร้างตนเอง 

 ด าเนินการจัดซื้อหนังสือต่างๆ 
 

5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

13 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
 

ด าเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

14 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
 

ด าเนินการจัดซื้อเก้าอี้ส านักงาน 
 จ านวน 1 ตัว 

5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

15 จัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร ด าเนนิการจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร
จ านวน 1 เครื่อง 

19,300 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

16 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน จ านวน 4 เครื่อง 

133,600 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

17 ค่าใช้จ่ายโครงการส ารวจความ
คิดเห็นของประชาชน 

ด าเนินการโครงการ ส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน 

30,000 หมู่ 1-22 ส านักปลัด             

18 อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณศูนย์ปฎิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน 

10,000  อบต.กระเบื้อง
ใหญ่ 

ส านักปลัด             

19 ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธี
การ 

ค่าใช้จ่ายการรับรองและพิธีการ 25,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             
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ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
20 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
อบรมเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 50,000 นอกพ้ืนท่ี กองคลัง             

21 จ้างเหมาลงข้อมูล - ส ารวจ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  

ด าเนินการจ้างเหมา ลงข้อมูล- ส ารวจ
จัดท าแผนที่ภาษี 

300,000 หมู่ที่ 1-22 กองคลัง             

22 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษ ี ด าเนินการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 20,000 หมู่ที่ 1-22 กองคลัง             

23 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์
หรือled ขาวด า 
 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์
จ านวน 1 เครื่อง 

10,000 ส านักงาน อบต. กองคลัง             

24 จัดซื้อตู้ไม้เปิดโล่งสองช้ัน ด าเนินการ จัดซื้อตู้ไม้เปิดโล่งสองช้ัน
จ านวน 1 หลัง 

500 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

25 จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อน 

ด าเนินการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ
บานเลื่อน  จ านวน 1 เครื่อง 

6,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

26 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ด าเนินการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
จ านวน 1 เครื่อง 

20,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

27 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร ์
 

ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเชอร์
จ านวน 2 เครื่อง 

17,800 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

28 จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ ์
 

ด าเนินการติดตั้งผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 28,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

 
 
 



 

 

14 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม 

 
งบประมาณ 

 
สถานที่

ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยที่
ประชาชนประสบภัย 

ด าเนินการเกี่ยวกับ การป้องกันแ ละ
บรรเทาสาธารณภัยทีป่ระชาชนประสบภัย 

1,695,355 หมู่ที ่1-22 ส านักปลัด             

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร 
 

จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับการจราจร 1,000 หมู่ที่ 1 ส านักปลัด             

3 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนตลอดป ี

 ด าเนินการรณรงค์ ป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุทางถนนตลอดปี 

20,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

4 ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. ด าเนินการ อบรม ฝึกอบรม   /ทบทวน 
อปพร. 

100,000 พื้นที่ต าบลนิคม ส านักปลัด             

5 อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ า อบต.นิคมฯ 

ด าเนินการ อบรมชุดปฎิบัติการจิตอ าสา
ภัยพิบัติประจ า อบต.นิคมฯ 

50,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

6 ค่าใช้จ่ายผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

ค่าใช้จ่ายผู้ปฎิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

100,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             

7 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
หมอกควันและฝุ่นละออง 

ด าเนินการอบรม ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง 

5,000 ส านักงาน อบต. ส านักปลัด             
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
               แผนงานงานสาธารณสุข 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ด าเนินการ ควบคุมการแพร่พันธุ์ลูกน้ า
ยุงลายโดยพ่นหมอกควัน 

150,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

2 บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 

อบรมการจัดเก็บขยะให้ถูกวิธี  10,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

3 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน ด าเนินการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 59,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านกัปลัด             

4 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ ด าเนินการจัดซื้อทรายอะเบทและน้ ายา
เคมีป้องกันยุง 

160,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             

5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน
ตามโครงการแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณค ณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตามโครงการแนวทาง
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

440,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

6 สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ(สปสช.) 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่น 

240,000 หมู่ที่ 1-22 ส านักปลัด             

7 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ด าเนินการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลก 

10,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             

8 เฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกัน การ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
2019( Covid -19) 

ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 2019( Covid -19) 

10,000 ส านักงาน อบต. 
 

ส านักปลัด             
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              แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ป้องกันการติดเชื้อเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 

อบรมนักเรียน/เยาวชนและผู้ปกครอง 20,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

2 จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,000,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             

3 ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาชีพ 

อบรมให้ความรู้ฝึกอาชีพ สัมมนาศึกษา
ดูงาน  

20,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

4 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตสตรี 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม 20,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

5 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 

อบรมประชาชน ในเขตต าบลนิคมสร้าง
ตนเอง 

20,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

6 สง่เสริมและสนบัสนุนกิจกรรมสภา
เด็กและเยาวชน 

อบรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาเด็ก 10,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

7 ช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน 

200,000 ส านักงาน 
อบต. 

ส านักปลัด             

8 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 15,250,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             

9 จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 150,000 โอนเงินผ่าน 
ธาคาร 

ส านักปลัด             
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ก่อสร้าง ถนน คสล. บ้าน
จ านงค์พัฒนา หมู่ที่ 22 
(ซอย 4 เชื่อมถนนสาย
เมน 1) 

รายละเอียดโครงการ   
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 9.40 เมตร 
หนา 0.15  เมตร  
-พื้นที่ชะลอเลี้ยว 88.36 ตร.ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 144.76 ตารางเมตร 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตรพร้อมบด
ทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
- ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-ตามแบบแปลนตามมาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

71,000 หมู่ที ่22 กองช่าง             

2 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
พิทักษ์พัฒนา หมู่ที่ 21 

รายละเอียดโครงการ    
-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 175 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 
525.00 ตารางเมตร 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
 -ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 

293,800 หมู่ที่ 21 กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
ของเดิมบ้านโนน
กระเบื้อง หมู่ที่ 7 (จาก
บ้านนายบุญเทียม  กาศ 
นอก  เช่ือมถนนพิมาย
หินดาด) 

รายละเอียดโครงการ   
-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง  4.00  เมตร ระยะทาง  
142.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 568.00 ตร.ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อมบด
ทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

308,000 หมู่ที ่7 กองช่าง             

4 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
ของเดิม บ้านพิทักษากร 
หมู่ที่ 2 (ซอย1 สายเมน
ที่ 1 เชื่อมบ้านโนนสูง 
 ม.13) 

รายละเอียดโครงการ   
-ก่อสร้างถนนคสล.กว้าง  6.00  เมตร ระยะทาง  
145.00  เมตร  หนา 0.15  เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่
น้อยกว่า 870.00 ตร.ม. 
-ลงลูกรังไหลท่างกว้างข้างละ 0.50 ม. พร้อมบด
ทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 
 

494,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             



 

 

19 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ก่อสร้างถนนคสล.ต่อของเดิม 
บ้านพิทักษากร หมู่ที่ 2  
(ซอย 1 สายเมน1 เชื่อมสาย
เมน2 ) 

รายละเอียดโครงการ 
-ก่อสร้างถนน คสล .ผิวจราจรกว้ าง  6.00  
เมตร ระยะทาง  145 .00  เมตรหนา 0.15  
เมตร หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อยกว่า 870.00 
ตร.ม 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
พร้อมบดทับแน่น 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรั บ 
อปท. 

494,000 หมู่ที่ 2 กองช่าง             

6 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
ของเดิม บ้านสะแกงาม หมู่ที่ 
10   (ซอยบ้านนายสมซง  
เต็งกลาง) 

รายละเอียดโครงการ 
-ด าเนินการก่อสร้างถนน คสล . กว้าง 3.00 ม. 
ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 162.00 ตร.ม. 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตร
พร้อมบดทับแน่น 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท. 
 
 
 

91,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             
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ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 ก่อสร้างถนน คสล.ต่อ
ของเดิม บ้านหนองขอน 
หมู่ที่ 14 ( ซอย2 เชื่อม 
ต.รังกาใหญ่) 

รายละเอียดโครงการ   
-ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิว
จราจรกว้าง  5.00  เมตร  ระยะทาง  175.00  
เมตร  หนา 875  เมตร  
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 เมตรพร้อม
บดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท.  

494,800 หมู่ที่ 14 กองช่าง             

8 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
ถาวรพัฒนา หมู่ที่ 15 
(สายเลียบอ่างฉกาจ ต่อ
ของเดิม) 

รายละเอียดโครงการ   
ช่วงที่1 งานก่อสร้างถนน คสล . กว้าง 4.00 ม. 
ยาว 10 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 40.00 ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 ม.พร้อมบดทับแน่น 
ช่วงที่2 ก่อสร้างถนน คสล . กว้าง 5.00 ม. ยาว 
26.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 132.50 ตร.ม.  ลงลูกรังไหล่ทางกว้าง
ข้างละ 0.20 ม.พร้อมบดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลนตาม มาตรฐานงานทาง อปท. 

96,600 หมู่ที่ 15 กองช่าง             



 

 

21 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธ์ิ
งาม หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนาง
สัมฤทธ์ิ  มีชัยรัตน์  – ถนน
สายเลียบวัด) 

 รายละเอียดโครงการ  
-งานก่อสร้างถนน คสล .กว้าง 3.00 ม. ยาว 
166 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 498 .00 ตร .ม. -ลงลูกรังไหล่ทาง
กว้างข้างละ 0.20 ม.พร้อมบดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด   
 -แบบแปลน ตาม มาตรฐานงาน อปท.  

282,800 หมู่ที ่12 กองช่าง             

10 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธ์ิ
งาม หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านนาง
อารีย์  ชาติดี) 

 รายละเอียดโครงการ  
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 70 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 210.00 ตร.ม.   
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 ม.พร้อม
บดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด  
 -แบบแปลน ตาม มาตรฐา นงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

120,900 หมู่ที่ 12 กองช่าง             



 

 

22 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
สะแกงาม หมู่ที่ 10  (ซอย
บ้านนายโปย  นวลกลาง ) 

รายละเอียดโครงการ   
ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว 
44.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 111.25 ตร.ม. 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อม
บดทับแน่น  
ช่วงที่ 2  ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.00 ม. 
ยาว 25 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม.  
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อม
บดทับแน่น 
ช่วงที่ 3  ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. 
ยาว 92.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 231.25 ตร.ม 
ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม. พร้อม
บดทับแน่น 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   

219,000 หมู่ที ่10 กองช่าง             

 



 

 

23 
 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
สะแกงาม หมู่ที่ 10  (ซอย
บ้านางสอง  นอนา) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.  
ยาว 48 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

82,000 หมู่ที ่10 กองช่าง             

13 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสะแก
งาม หมู่ที่10  (ซอยบ้านนาย
ถ้วน  ชอบจิตร  ต่อของเดิม) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. 
 ยาว 31 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 93.00 ตร.ม. 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

51,000 หมู่ที่ 10 กองช่าง             

 
 
 
 



 

 

24 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาย
ชลพัฒนา หมู่ที่ 18 (จาก
ฟาร์มนายโต – สวนนาย
อานัติ  แสงพิมาย) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 
150 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่
น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

251,000 หมู่ที ่18 กองช่าง             

15 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านสาย
ชลพัฒนา หมู่ที่ 18  (ซอย
ฟาร์มนางสมหมาย  สมด)ี 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 
215 ม.  หนา 0.15 ม.  หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ
ไม่น้อยกว่า 645.00  ตร.ม.  
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

359,000 หมู่ที่ 18 กองช่าง             

 
 
 
 



 

 

25 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองหญ้าขาว  หมู่ที่ 11 
(ซอยบ้านค าไพ  เด็ดดวง
รัมย์) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 70 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 210.00 ตร.ม. 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

115,900 หมู่ที ่11 กองช่าง             

17 
 

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนอง
หญ้าขาว หมู่ท่ี 11  (ซอย
บ้านนางสาวสะอิ้ง   สุภะสีมา
กุล) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม. 
 ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี
ด าเนินการไม่น้อยกว่า 279.00 ตร.ม. 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.พร้อม
บดทับแน่น 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

159,700 หมู่ที่ 11 กองช่าง             

 
 



 

 

26 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน
หนองหญ้าขาว หมู่ท่ี 11 
(ซอยบ้านนายบุญเรือง  นพ
คุณ) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 2.50 ม. ยาว 69 
ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 172.50 ตร.ม. 
-ลงลูกรังไหล่ทางกว้างข้างละ 0.20 ม.พร้อม
บดทับแน่น 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

94,800 หมู่ที ่11 กองช่าง             

19 
 

ขยายเขตท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 22 

รายละเอียดโครงการ   
-งานขยายเขตท่อเมนประปา ความยาวรวม  
635  เมตร  
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

96,600 หมู่ที่ 22 กองช่าง             

 
 
 



 

 

27 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 ติดตั้งการ์ดเรล บ้านโนน
กระเบื้อง หมู่ที่ 7 

รายละเอียดโครงการ   
ช่วงที ่1 -งานติดตั้งการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 
ยาว 27 เมตร 
ช่วงที่ 2 -งานติดตั้งการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 
ยาว 27เมตร 
ช่วงที่ 3 -งานติดตั้งการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 
ยาว 32 เมตร 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

84,000 หมู่ที ่7 กองช่าง             

21 
 

ติดตั้งการ์ดเรล บ้านบุญส่ง
สามัคคี หมู่ที่ 20 

รายละเอียดโครงการ   
ช่วงที่ 1 -งานติดตั้งการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 
ยาว 39 เมตร 
ช่วงที่ 2 -งานติดตั้งการ์ดเรลพร้อมอุปกรณ์ 
ยาว 20 เมตร 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

57,700 หมู่ที่ 20 กองช่าง             

 



 

 

28 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้านจ านง
ภูมิเวศ์ หมู่ที่  4  (เชื่อม            
ต.ในเมือง) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัลติก 
คอนกรีต หนา 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 245 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 1,470 ตร.ม. 
 -ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   
 

424,600 หมู่ที ่4  กองช่าง             

23 
 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับถนน 
คสล.เดิม บ้านหนองหัวช้าง 
หมู่ที่ 8 (สายกลางบ้าน) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัสติก 
คอนกรีต หนา 0.04 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 
288 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,728.00 ตร.ม.  
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

498,600 หมู่ที ่8 กองช่าง             

 
 



 

 

29 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนน คสล.เดิม บ้านใหม่
ฉมวก หมู่ที่ 6 (สายหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 
 ช่วงที1่  หนา 0.04 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
115 เมตร หรือคิดเป็นพื้นท่ีด าเนินการไม่น้อย
กว่า 460 ตร.ม. 
ช่วงที ่2 หนา 0.04 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 
250 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1.250 ตร.ม.  
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   

493,000 หมู่ที ่6  กองช่าง             

25 
 

ปูแอสฟัสติกคอนกรีตทับ
ถนนลาดยางเดิม บ้านบ่อ
สาม หมู่ที่ 9 (ซอย3  เชื่อม 
สี่แยกสายเมน3) 

รายละเอียดโครงการ   
-งานปูผิวทางแอสฟัสติก 
คอนกรีต หนา 0.04 ม. กว้าง 6.00 ม. ยาว 207 
ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกว่า 
1,656.00 ตร.ม  ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร 
-ตดิตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

495,700 หมู่ที ่9 กองช่าง             



 

 

30 
ล าดับ

ที่ 
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/ 
กิจกรรม 

 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 ติดตั้งถังกรองน้ ารูปทรง
แค๊ปซูน  บ้านจ านงค์
พัฒนา  หมู่ที่ 22 

รายละเอียดโครงการ   
-งานติดตั้งถังกรองน้ าเหล็ก ศก.1.50 เมตร 
 รูปทรงแค๊ปซูน จ านวน 1 ชุด 
-ติดตั้งป้ายประชาสมัพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   

152,600 หมู่ที่ 22  กองช่าง             

27 
 

จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
พร้อมเสาและติดตั้ง 

รายละเอียดโครงการ   
-จัดซื้อโคมไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมเสาและติดตั้ง 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ 
อปท. 

500,000 หมู่ที ่
3,5,7,8,9,11, 
14,18,19,20 

กองช่าง             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

28 จัดซื้อระบบเสียงตามสาย 
บ้านโนนสูง หมู่ที่ 13 

รายละเอียดโครงการ   
-งานติดตั้งเครื่องขยายเสียง ขนาด 2,500 วัตต์ 
มีช่องต่อล าโพงฮอร์น หรือ Line OUTPUT 
ตั้งแต่ 100V-200V มีช่องล าโพง 4-8 โอห์ม 
 ช่องต่อไมล์ 5 ช่อง,ช่องต่อสัญญาณเสียงจาก
ภายนอก 2 ช่อง จ านวน 1 เครื่อง ล าโพงฮอร์น 
ปากฮอร์นกว้าง 21 นิ้ว โครงสร้างเป็นอลูมิเนียม 
ขนาดต้านทาน 150w MAX 200W ปรับค่าได้ 
0,8,16 โอห์ม 24v ,50v, 70v, 100v  
จ านวน 12 ชุด ไมล์โครโฟนพร้อมสาย จ านวน 2 
ชุดสายดร๊อปวาย 2,000 เมตร พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้ง 
-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  1  ชุด 
-ติดตั้งป้ายโครงการ  จ านวน  1  ชุด 
-แบบแปลน ตาม มาตรฐานงานทาง ส าหรับ
อปท.   

164,900 หมู่ที่ 13  กองช่าง             
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5   การพัฒนาด้านการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    แผนงานการศึกษา  

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ด าเนินการจ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 
5 อัตรา 

540,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

2 แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ศพด.นิคมสร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดกิจกรรม แข่งขันทักษะทาง
วิชาการศพด.นิคมสร้างตนเอง 

10,000 ส านักงาน กองการศึกษา             

3 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  ศึกษา /อบรมเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

200,000 นอกพ้ืนท่ี กองการศึกษา             

4 แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.นิคมสร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 ส านักงาน 

อบต. 
กองการศึกษา             

5 อาหารกลางวัน อุดหนุนงบประมาณ ร.ร.ในเขตต าบล 
นิคมฯ 

3,800,000 
 

ร.ร.สพฐ.ใน 
เขต ต.นิคม 

กองการศึกษา             

6 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม ร .ร.ในเขตต าบล
นิคมฯ 

1,680,000 
 

ร.ร.สพฐ.ใน 
เขต ต.นิคม 

กองการศึกษา             

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

ด าเนินการจ้างเหมาประกอบอาหาร
กลางวันศพด.ทั้ง 7 ศูนย์ 

1,140,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

8 อาหารเสริม (นม) จัดซื้ออาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 430,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

9 
 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน/ค่าหนังสือเรียน 150,000 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             
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ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/ 

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่ด าเนินการ 
หน่วย 

ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจ า 
ปี 66 

ด าเนินการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ าปี 66 

60,000 ลาน
อเนกประสงค์ 
หน้าส านักงาน 

กองการศึกษา             

11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 
 

อบรมผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 20,000 ศูนย์ ศพด.7ศูนย์ กองการศึกษา             

12 ป้องกันภัยและการกู้ชีพในศพด. 
 

อบรมผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก 20,000 ศูนย์ ศพด.7ศูนย์ กองการศึกษา             

13 จัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม ด าเนินการจัดซื้อเก้าอ้ีบุนวม จ านวน 
8 ตัว 

28,000 
 

ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             

14 จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน ด าเนินการจัดซื้อ ตู้เหล็กแบบบาน
เลื่อน จ านวน 2 หลัง 

12,000 
 

ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             

15 จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ด าเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์
Multifunction จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 
 

ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             

16 จัดซื้อเก้าอ้ีพสาสติกส าหรับเด็ก ด าเนินการ จัดซื้ อเก้าอ้ีพสาสติก
ส าหรับเด็ก จ านวน 80 ตัว 

9,600 
 

ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             

17 จัดซื้อเต็นท์พับ ด าเนินการ จัดซื้อเต็นท์พับขนาด 2*2 
เมตร จ านวน 4 หลัง 

10,000 ส านักงาน อบต. กองการศึกษา             
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                แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 วิ่งคบเพลงิไฟฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี  เข้าร่วมกิจกรรม วิ่งคบเพลิงไฟ
ฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี 

20,000 ทุ่งสัมฤทธ์ กองการศึกษา             
 

2 การแข่งขันกีฬาประชาชนต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

ด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬา
ประชาชน 

350,000 ร.ร.นิคมพิมาย
ศึกษา 

กองการศึกษา   
 

          

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
พิมายตามโครงการจัดงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย นครราชสีมา ป6ี5 

อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอ 
พิมาย 

150,000 ที่ว่าการอ าเภอ 
พิมาย 

กองการศึกษา   

 

          

4 ค่าใช้จ่ายค่าพวงมาลัย  ช่อดอกไม้  
กระเช้าดอกไม้  

ด าเนินการ จัดซื้อ พวงมาลัย  ช่อ
ดอกไม้  กระเช้าดอกไม้  ใช้ในงาน
กิจกรรมต่างๆ 

20,000 หน้าท่ีว่าการ
อ าเภอ  

กองการศึกษา             
 

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยว อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

10,000 พื้นที่ต าบลนิคม
สร้างตนเอง 

ส านักปลัด   
 

          

6 ปฎิบัติธรรมน าสุข สู่สังคมที่เข้มแข็ง กิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม /นั่งสมาธิ /
ปฎิบัติธรรม 

40,000 วัด กองการศึกษา             

7 การแข่งขันกีฬาประชาชนระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอพิ
มาย 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 100,000 อบต.สัมฤทธ์ิ กองการศึกษา    

 

         

8 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาและงานประเพณี
ท้องถิ่น 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และงาน
ประเพณีท้องถิ่น 

100,000 อ าเภอพิมาย กองการศึกษา             
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        แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ
ที่ 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
 

สถานที่
ด าเนินการ 

หน่วย 
ด าเนินการ 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 นิคมสร้างตนเองวอลเลย์บอลคัพ ด าเนินการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
คัพ 

20,000 ร.รนิคมพิมาย
ศึกษา 

กองการศึกษา             
 

10 สะแกงามคัพ ด าเนินการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล
สะแกงามคัพ 

60,000 ร.ร.สะแกงาม กองการศึกษา   
 

          

 


