
แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.1  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว 380 เมตร - - 130,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และติดต้ัง โคมไฟฟาูสาธารณะ และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

และติดต้ังโคมไฟฟาู โคมไฟฟาู จ านวน 6 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สาธารณะ จากบา้นนายทปู 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

 - เล้าเปน็ครูเนียม ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน 

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด 1 แหง่

และประชาชนมีไฟฟาูใช้

2 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว 1,200 เมตร - - - 480,000 - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และติดต้ัง โคมไฟฟาูสาธารณะ และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

และติดต้ังโคมไฟฟาู โคมไฟฟาู จ านวน 2 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สาธารณะ  2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

จากถนนลาดยาง - ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน 

นานางแตว ดีขุนทด สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด 1 แหง่

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน และประชาชนมีไฟฟาูใช้

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว 2,000 เมตร - - - - 780,000 มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และติดต้ัง โคมไฟฟาูสาธารณะ  และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

และติดต้ังโคมไฟฟาู โคมไฟฟาู จ านวน 20 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สาธารณะ  2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

จากศาลาบน - ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน

โรงเรียนบา้นละเลิงพมิาน สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด 1 แหง่

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน และประชาชนมีไฟฟาูใช้

4 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว 300  เมตร - - - - 117,000 มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และติดต้ัง โคมไฟฟาูสาธารณะ  และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

และติดต้ังโคมไฟฟาู โคมไฟฟาู จ านวน 5 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สาธารณะ  2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

จากบา้นนายสุนทร - ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน

 ถนนลาดยาง สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด 1 แหง่

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน และประชาชนมีไฟฟาูใช้

5 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว  40  เมตร - - - 15,600   - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

จากถนนคอนกรีตเสริม ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

เหล็ก - บา้นนายจ้อน สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด เพิ่มขึ้น ไปมา

ดีขุนทด และประชาชนมีไฟฟาูใช้ จ านวน

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน 1 แหง่

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว  300  เมตร - - 117,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

จากบา้นนายอนันต์ - ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

บา้นนายจรัส สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ และประชาชนมีไฟฟาูใช้ จ านวน

1 แหง่

7 โครงการติดต้ังโคมไฟฟาู 1) เพื่อติดต้ังโคมไฟฟาู ความยาว  300  เมตร - - 35,000   - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ  - อุดหนุนการไฟฟาู และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

จากสามแยกศาลา 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ส่วนภมูิภาคอ าเภอ ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ประชาคม - กศน.ต าบล ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ด่านขุนทด เพิ่มขึ้น ไปมา

ด่านนอก สวา่งในการสัญจรไปมา จ านวน

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ และประชาชนมีไฟฟาูใช้ 1 แหง่

8 โครงการขยายเขตโคมไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตโคมไฟฟาู ช่วงที่ 1 ยาว 90 เมตร - - - 20,000   - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

ช่วงที่ 1 บา้นนางพนม 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ช่วงที่ 2 ยาว 90 เมตร ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ช่วงที่ 2 บา้นนายคนึง ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สวา่งในการสัญจรไปมา  - อุดหนุนการไฟฟาู จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ส่วนภมูิภาคอ าเภอ 1 แหง่

ด่านขุนทด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการขยายเขตโคมไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตโคมไฟฟาู ความยาว 300  เมตร - - - - 177,000 มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ โคมไฟฟาูสาธารณะ  และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

จากศูนย์เกษตร ต.ด่านนอก 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จ านวน 6 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

 - ประปา ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สวา่งในการสัญจรไปมา ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน

ด่านขุนทด 1 แหง่

10 โครงการขยายเขตโคมไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตโคมไฟฟาู ความยาว 800  เมตร - - - 312,000 - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะพร้อมสายดับ พร้อมสายดับ โคมไฟฟาูสาธารณะ  และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

สายบา้นนายคนึง - บา้น 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จ านวน 8 จุด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

นายส ารอง ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สวา่งในการสัญจรไปมา ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน

ด่านขุนทด 1 แหง่

11 โครงการติดต้ังสายดับ 1) เพื่อติดต้ังสายดับ ความยาว  130 เมตร - - 15,000   - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

พร้อมโคมไฟฟาูสาธารณะ พร้อมโคมไฟฟาู จ านวน  4  จุด และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

สายบา้นนายแปว - 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

บา้นนางแพง ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด จ านวน

1 แหง่

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

12 โครงการติดต้ังสายดับ 1) เพื่อติดต้ังสายดับ ความยาว  650 เมตร - - 70,000   - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สายบา้นนายคนึง - 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ จ านวน  7  จุด และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

บา้นนายส ารอง ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง  - อุดหนุนการไฟฟาู ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สวา่งในการสัญจรไปมา ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพิ่มขึ้น ไปมา

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ด่านขุนทด จ านวน

1 แหง่

13 โครงการขยายเขตโคมไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตโคมไฟฟาู จ านวน 5 จุด - - 50,000   - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ พร้อมสายดับ พร้อมสายดับ 1. หน้าบา้นนายปิ่น และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 2. หน้าบ้านนางดาวลอย ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง 3. หน้าบา้นนายถนอม เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา 4. ทางโค้งบ้านนายถนอม จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ 5. ทางโค้งบ้านนางนิ่มนวล 1 แหง่

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู จ านวน 3 จุด - - - - 30,000   มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 1.บา้นนางนาค และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง เดือนขุนทด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สวา่งในการสัญจรไปมา 2.บา้นนางหลงมา เพิ่มขึ้น ไปมา

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ สระขุนทด จ านวน

3.บา้นนายสุเทพ 1 แหง่

คงเจริญ

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

15 โครงการติดต้ังโคมไฟฟาู 1) เพื่อติดต้ังโคมไฟฟาู จ านวน 2 จุด - - - - 20,000   มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 1. หน้าบา้นนายพด และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง 2. หน้าบา้นนายรวย ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สวา่งในการสัญจรไปมา เพิ่มขึ้น ไปมา

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ จ านวน

1 แหง่

16 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ระยะทางยาว 700 - - - 273,000 - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ เมตร และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

จากถนนหลวง 2148 - ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง  - อุดหนุนการไฟฟาู ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

 บา้นนาเจริญ สวา่งในการสัญจรไปมา ส่วนภมูิภาคอ าเภอ เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ด่านขุนทด จ านวน

1 แหง่

งบประมาณ

 74



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ช่วงที่ 1 จากบา้นนาย - - 200,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ และติดต้ังโคม และติดต้ังโคมไฟฟาู จอง - โรงน้ าแข็ง และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

ไฟฟาูสาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ยาว 300 เมตร ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ช่วงที่ 2 จากโรง เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา น้ าแข็ง - หว้ยทา่กราด จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ และติดต้ังโคมไฟฟาู 1 แหง่

สาธารณะ 

จ านวน 6 จุด

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

18 โครงการขยายเขตโคมไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตโคมไฟฟาู จ านวน 7 จุด - - 110,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะพร้อมสายดับ พร้อมสายดับ 1. ซอยบา้นนายมิตร และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 2. ศพด.บ้านมะขามน้อย ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง 3. ซอยบ้านนายจ าเนียร เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา 4. ซอยตรอกจันทร์ จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ 5. ซอยบา้นนายสม 1 แหง่

6. ซอยบา้นนายจุล

7. ซอยบา้นนายชุณห์

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู จ านวน 2 จุด 100,000 - - - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 1. บา้นนายใจ และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง จันทร์สวา่ง ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สวา่งในการสัญจรไปมา 2. หน้าบา้นนายแช่ม เพิ่มขึ้น ไปมา

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ เดือยขุนทด จ านวน

20 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู 1. ช่วงจากศาลตาปูุ - - 100,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

แรงต่ า แรงต่ า หมู่บา้นไปทางทศิเหนือ และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - บา้นนายสมาน ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง พงษศิ์ริ ระยะทาง เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา 200 เมตร จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ 2. ช่วงจากแยกลาน 1 แหง่

กีฬาอเนกประสงค์

ประจ าหมู่บา้นไปทาง

ทศิตะวนัออก - 

บา้นนายกิติชัย เจริญ

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

21 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู 1. บา้นอ.วโิรจน์- - - 100,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะพร้อมสายดับ พร้อมสายดับ นางทวาย หนูแหลม และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 2. จากบา้นนายรอน- ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง บา้นนายจ านง เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา  - อุดหนุนการไฟฟาู จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ส่วนภมูิภาคอ าเภอ 1 แหง่

ด่านขุนทด

22 โครงการขยายเขตเสาไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตเสาไฟฟาู ความยาว 61 เมตร - - 46,000   - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

และไฟฟาูสาธารณะพร้อม และไฟฟาูพร้อมสายดับ 1. บา้นนายจ าป ี- และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

สายดับ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ บา้นนางละม้าย ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ความยาว 55 เมตร เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา 2. บา้นนางฉว ี- จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ บา้นนายจรัญ 1 แหง่

 - อุดหนุนการไฟฟาู

ส่วนภมูิภาคอ าเภอ

ด่านขุนทด

23 โครงการติดต้ังสายดับ 1) เพื่อติดต้ังสายดับรอบ 1. ติดต้ังสายดับระยะ - - 350,000 - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

รอบหมู่บา้น หมู่บา้น ทาง 1,800 เมตร และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ 2. ขยายเขตไฟฟาู ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ระยะทาง  300 เมตร เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา  - อุดหนุนการไฟฟาู จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ส่วนภมูิภาคอ าเภอ 1 แหง่

ด่านขุนทด

งบประมาณ

 77



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

24 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ช่วงที่ 1 บา้นนายณัฐ - - - 300,000 - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะพร้อมสายดับ พร้อมสายดับ ภมูิ - นายสมมุ่ง และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ช่วงที่ 2 บา้นนายจ้อน ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง  - บา้นนายสายชล เพิ่มขึ้น ไปมา

สวา่งในการสัญจรไปมา  - อุดหนุนการไฟฟาู จ านวน

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ ส่วนภมูิภาคอ าเภอ 1 แหง่

ด่านขุนทด

25 โครงการขยายเขตไฟฟาู 1) เพื่อขยายเขตไฟฟาู ความยาว 700 เมตร - - - - 273,000 มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะพร้อมสายดับ พร้อมสายดับ และติดต้ัง สายจากบา้นนายชวน และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

และติดต้ังโคมไฟฟาู โคมไฟฟาู  - นานางวน เดิดขุนทด ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู เพิ่มขึ้น ไปมา

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ จ านวน

สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด 1 แหง่

และประชาชนมีไฟฟาูใช้

26 โครงการเพิ่มดวงโคมไฟฟาู 1) เพื่อเพิ่มดวงโคมไฟฟาู จ านวน 6 จุด - - 60,000   - - มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

สาธารณะ 2) เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ  - อุดหนุนการไฟฟาู และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ส่วนภมูิภาคอ าเภอ ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

สวา่งในการสัญจรไปมา ด่านขุนทด เพิ่มขึ้น ไปมา

และประชาชนมีไฟฟาูใช้ จ านวน

1 แหง่

งบประมาณ

 78



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

27 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟาู เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ ประชาชนต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 มีไฟฟาูใช้ ประชาชนต าบลด่านนอก กองช่าง

และไฟฟาูสาธารณะภายใน ความสะดวกจากไฟฟาูส่อง ด่านนอก จ านวน และไฟฟาู ได้รับความสะดวกและ

ต าบลด่านนอก สวา่งในการสัญจรไปมา 7 หมู่บา้น ส่องสวา่ง ปลอดภยัในการสัญจร

เพิ่มขึ้น ไปมา

จ านวน

1 แหง่

28 โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ เพื่อก่อสร้างก าแพงที่ทิ้ง ก่อสร้างก าแพง ขนาด - - 185,000 - - ปญัหาขยะ เกิดความเปน็ระเบยีบ กองช่าง

สาธารณะ ขยะสาธารณะ กวา้งช่องละ 3.00 ลดลง เรียบร้อยและลดปญัหา

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ เมตร สูง 0.80 เมตร ร้อยละ 10 มลพษิ

ยาวรวม 174.00 

เมตร ตามแบบที่องค์

การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

29 โครงการก่อสร้างที่ทิ้งขยะ เพื่อก่อสร้างก าแพงที่ทิ้ง ก่อสร้างก าแพง ขนาด - - 149,000 - - ปญัหาขยะ เกิดความเปน็ระเบยีบ กองช่าง

สาธารณะ ขยะสาธารณะ กวา้งช่องละ 3.00 ลดลง เรียบร้อยและลดปญัหา

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ เมตร สูง 0.80 เมตร ร้อยละ 10 มลพษิ

ยาวรวม 120  เมตร 

ขุดหลุมบอ่ขยะ ความ

กวา้ง 17.00 เมตร 

ยาว 26.00 เมตร ลาด

เอียง 1 : 2 ปริมาตรดิน

ขุด 572 ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. ๐2

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิค1. เพื่อก่อสร้างบล็อก ก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ิค - - - - 300,000 บล็อคคอน น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

สายไร่นายหลวน - หนองค่ัวเนื้อคอนเวร์ิค กวา้ง  2.00  เมตร เวร์ิค จ านวนสะดวกและรวด

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว  7.00  เมตร 1 แหง่ เร็วขึ้นไม่เกิดน้ า

สะดวก สูง    2.00  เมตร ทว่มขัง

2 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ก่อสร้างถนนดินยกระดับ 149,000 - - 453,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับผิวจราจรหนิคลุก ระดับผิวจราจรหนิคลุก ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายดอนอีโง๊ะไปทางทศิใต้ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน ยาว 95.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยั

นานายรวย สามารถสัญจรไป - มาได้ สูงเฉล่ีย  0.50 เมตร สะดวกใน จากอุบติัเหตุ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก ก่อสร้างถนนหนิคลุก การสัญจร

กวา้ง  4.00  เมตร

ยาว 640 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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 แบบ ผ. ๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนกวา้ง 2.50 เมตร - - 14,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับ ระดับ ความยาว 80.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายถนนคอนกรีตเดิมไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยั

ทศิตะวนัออก- นานางอ าไพ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน จากอุบติัเหตุ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย - - 384,000 384,000 384,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล.แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ จ านวน สะดวกและ

ช่วงที่ 1 จากหน้าวดับา้น 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ช่วงที่ 1 กวา้ง 0.40 เมตร 1 แหง่ รวดเร็วขึ้นไม่เกิด

ละเลิงพมิาน ไปทางทศิตะวนัออก สะดวก          ยาว  400 เมตร น้ าทว่มขัง

 - บา้นนายสงวน

ช่วงที่ 2 จากบา้นนายสมชาติ ช่วงที่ 2 กวา้ง 0.40 เมตร

ไปทางทศิเหนือ - บา้นนางพร้ิม           ยาว  60   เมตร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน

5 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง 3.00 เมตร - - - 138,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ความยาว 200.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายนานางปราณี ไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัตก - นานายสม สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 3.00เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก ความยาว 200.00 เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. ๐2

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง   3.00  เมตร - - - - 89,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  50.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายจากวดับา้นละเลิงพมิานไป2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทางทศิเหนือ - ประปา สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน

7 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.50 เมตร - - - 291,000 291,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายนานายกิมยงค์ไปทางทศิ หนิคลุก ยาว 1,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ตะวนัตกเฉียงเหนือ - หนองละมั่ง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

8 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - - 316,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับ ยกระดับ ยาว   1,120.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายหนองปลาซิวไปทางทศิ 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ตะวนัออก - หนองผักไกล สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  4.00 เมตร - - 489,600 489,600 489,600 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 1,020.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายรอบบงึละเลิง หมู่ที่ 1 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 300,000 - - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายเล้าเปด็ครูเนียมไปทางทศิใต้หนิคลุก ยาว  1,300.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 - หนองโพธิ์ 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

11 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 ม. 200,000 456,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายไร่นายสุนทรไปทางทศิใต้ - หนิคลุก ยาว 960.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ไร่นายคนึง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

12 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร 299,000 - - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ช่วงที่ 1 สายนานายสนาม หนิคลุก ยาว 600.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ไปทางทศิใต้- นานายรวย 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ช่วงที่ 2 สายนานายรวย สามารถสัญจรไป - มาได้ ถนนกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

 ไปทางทศิใต้- หนองพะไกล สะดวก ยาว 1,150  เมตร การสัญจร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  3.00  เมตร - - - 201,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  112.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายหลวนไป 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทางทศิเหนือ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

 - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสะดวก การสัญจร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - - - - 314,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  175.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นอาจารย์สมนึกไปทาง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัออก - ทุ่งนา สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

15 โครงการปรับปรุงถนนโดย 1. เพื่อปรับปรุงถนนโดย ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 336,000 165,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมหนิคลุก เสริมหนิคลุก ยาว 850.00  เมตร ประชาชน

สายไร่นายหลวนไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ได้รับความ คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัออก - หนองค่ัวเนื้อสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร อุบติัเหตุ

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง 0.40 เมตร - - 425,000 425,000 425,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ ยาว  850  เมตร จ านวน สะดวกและรวดเร็ว

จากบา้นนายจรูญไปทาง 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ 1 แหง่ ขึ้นไม่เกิดน้ าทว่ม

 ทศิเหนือ- บา้นนางเฉลียว สะดวก ขัง

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน

17 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า กวา้ง  8  เมตร 8,000 - - - - จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

ไร่นายประสงค์  หมู่ที่ 1 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ขนาดทอ่ Ø 0.4 เมตร ระบายน้ า ไหลผ่านได้สะดวก

บา้นละเลิงพมิาน สะดวก จ านวน 8 ทอ่น ที่ก่อสร้าง และรวดเร็วขึ้น

ไม่เกิดน้ าทว่มขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  5.00 เมตร 444,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 630 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายหน้าวดับา้นละเลิงพมิานไป2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทางทศิใต้ถึงถนนลาดยางสายสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

บา้นละเลิงพมิาน  - กุดม่วง สะดวก การสัญจร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน

19 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม1. เพื่อปรับปรุงถนนโดย ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 496,000 496,000 529,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

หนิคลุก เสริมหนิคลุก ยาว 2,300.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายโรงเรียนบา้นละเลิงพมิานไป2. เพื่อความสะดวกในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทางทศิใต้ - หนองละมั่ง สัญจรไปมาในการใช้ยาน ตามแบบมาตรฐานที่องค์ สะดวกใน อุบติัเหตุ

บา้นละเลิงพมิาน  หมู่ที่ 1 พาหนะ การบริหารส่วนต าบล การสัญจร

ด่านนอกก าหนด

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง   2  เมตร - - - 71,000   - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม - กรีตเสริมเหล็ก ยาว  60.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นนางนงนุช 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สายนานายกิมยง - - 148,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น หนองละมั่ง ถนนกวา้ง ประชาชน สะดวกในการ

บา้นละเลิงพมิาน  หมู่ที่ 1 2. เพื่อความสะดวกในการ 3.50 เมตร ยาว 1,000 ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ สะดวกใน

พาหนะ ไม่น้อยกวา่ 3,500 การสัญจร

ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายเล้าเปด็ -

นาบงึ ถนนกวา้ง 3.00

เมตร ยาว 600 เมตร 

หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย

กวา่ 1,800 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายบอ่กรวด -

นาสนาม ถนนกวา้ง 3.00

เมตร ยาว 800 เมตร

หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย

กวา่ 2,400 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 สายดอนอีโง๊ะ -

สามแยกนานายรวย

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 640 เมตร หรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

2,560 ตารางเมตร

ตามแบบที่อบต.ก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 3.00 เมตร - - 301,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

สายเล้าเปด็ - นาบงึ 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 600.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

บา้นละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1 สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

พาหนะ หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

น้อยกวา่ 270.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

มาตรฐานที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด

23 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 529,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

สายบอ่กรวด - นาสนาม 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 800.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

บา้นละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1 สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

พาหนะ หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

น้อยกวา่ 480.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

มาตรฐานที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดิมถมกวา้ง 5.00 เมตร - 182,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว 160.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

สายข้างไร่นายถนอม ดีขุนทด2. เพื่อใหป้ระชาชน สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สามารถสัญจรไป - มาได้ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย สะดวกใน

สะดวก กวา่ 400.00 ลูกบาศก์ การสัญจร

เมตร 

ลงหนิคลุกกวา้ง 5.00 เมตร

ยาว 160.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาตรหนิคลุกไม่

น้อยกวา่ 120.00 

ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า มอก.ชั้น 3 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00

เมตร 1 จุด จ านวน 9

ทอ่น ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร - - 217,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 12.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ช่วงที่ 1 สายหน้าวดับา้นละเลิง2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

พมิาน สัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

พาหนะ กวา่ 60.00 ตารางเมตร การสัญจร

ไม่มีไหล่ทาง 

ช่วงที่ 2 สายข้างวดับา้นละเลิง ช่วงที่ 2 กวา้ง 3.00 เมตร

พมิาน ยาว 49.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กวา่ 147.00 ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง 

ช่วงที่ 3 สายข้างบา้นนายจ้อน ช่วงที่ 3 กวา้ง 4.00 เมตร

ดีขุนทด ยาว 35.00 เมตร

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กวา่ 140.00 ตารางเมตร

ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า คสล. มอก.

อัดแรง ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์

กลาง 0.30 เมตร จ านวน

7 ทอ่น ตามแบบมาตรฐาน

ที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนนคอน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - - - - 161,000 ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 90.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

จากบา้นนายสมชาติ วรีะแพทย-์2. เพื่อใหป้ระชาชน .หนา 0.10 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

 บา้นนายอดุลวทิย์ เสวขุนทดสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

27 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนนคอน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - 155,000 - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 65.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

จากบา้นนางส าริด ดือขุนทด -2. เพื่อใหป้ระชาชน .หนา 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

 บา้นนายค าหนัก ดีขุนทด สามารถสัญจรไป - มาได้  สะดวกใน

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน สะดวก การสัญจร

28 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน กวา้ง 5.00 เมตร - - 500,000 500,000 200,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็กโดยการปผิูวลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กโดย ยาว 680.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

พารา AC ทบัหน้า การปผิูวลาดยางพารา AC ผิวลาดยางพารา AC ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สายจากถนนสายละเลิงพมิาน -ทบัหน้า  หนา 0.04 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

กุดม่วงไปทางทศิเหนือถึงวดั 2. เพื่อความสะดวกในการ การสัญจร

บา้นละเลิงพมิาน สัญจรไปมาในการใช้ยาน

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน พาหนะ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 248,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

สาย กศน.ต าบลด่านนอกไป 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 470.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

ทางทศิตะวนัออก - บา้นนายสัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

วสันต์  เงาสันเทยีะ พาหนะ หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 น้อยกวา่ 282.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

มาตรฐานที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด

พร้อมวางทอ่ คสล.อัด
แรง

มอก. ชั้น 3 จ านวน
12

ทอ่น

30 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 367,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกนานายน้อย - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 300.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

นานายคล้าย สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ วางทอ่ คสล.อัดแรง มอก. สะดวกใน อุบติัเหตุ

ชั้น 3 ขนาด Ø0.80 เมตร การสัญจร

จ านวน  11 ทอ่น

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สายสามแยกบา้น - 254,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น นายเทยีม - สามแยกเขต ประชาชน สะดวกในการ

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 2. เพื่อความสะดวกในการ ต าบลสระจรเข้ ถนนกวา้ง ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน 4.00 เมตร ยาว 2,600 สะดวกใน

พาหนะ เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ การสัญจร

ไม่น้อยกวา่ 10,400

ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายสามแยกนา

นาน้อย - สามแยกนานาง

ปุูย ถนนกวา้ง 3.00 เมตร

ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

1,800 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายสามแยกนา

นายนวย - ไร่นายอนันต์

ถนนกวา้ง 3.00 เมตร

ยาว 1,800 เมตร หรือ

พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

5,400 ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
32 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 397,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกนานายชุม - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 600.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ไร่นายอนันต์ สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

33 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - 132,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นายสูตร - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 200.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ไร่นายส ารอง สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

34 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - - 450,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกนานายสม - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 680.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สามแยกนานางดอกรัง สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

35 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 3.00 เมตร - - - - 170,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นางตุ้ม - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 340.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สามแยกนานายหล่อ สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - 402,600 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกบอ่ขยะ - ไร่นายพนู2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 600.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

พาหนะ วางทอ่ คสล.อัดแรง มอก. สะดวกใน อุบติัเหตุ

ชั้น 3 ขนาด Ø0.60 เมตร การสัญจร

จ านวน  7 ทอ่น

37 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - - 612,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นายสนิท - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 925.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

นานางตุ้ม สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

38 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 397,000 463,000 463,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกบา้นนางแตงร้าน - 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 3,000.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สามแยกสระจรเข้ สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นพระหวับงึ  หมู่ที่ 2 พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง   3.50  เมตร 785,000 - - 419,000 396,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  800.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายสามแยกบา้นนายอนันต์ - 2 เพื่อใหป้ระชาชน หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามแยก รพ.สต.ด่านนอก สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุก - - - 463,000 430,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ช่วงที่ 1 จากสามแยกนา 2. เพื่อความสะดวกในการ ช่วงที่ 1 กวา้ง 4.00 เมตร . ประชาชน คมนาคมสะดวก

นายน้อยไปทางทศิเหนือ - สัญจรไปมาในการใช้ยาน ยาว 1,050.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ไร่นายสี พาหนะ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

วางทอ่ คสล.อัดแรง มอก. การสัญจร

ชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตร

จ านวน  7 ทอ่น

ช่วงที่ 2 จากสามแยกถนน ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร

สาธารณะบา้นสระจรเข้ไป ยาว 300.00 เมตร

ทางทศิใต้ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ

41 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - - - 264,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายนานายพองไปทางทศิเหนือ2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 400.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 - นานางปุูย สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

42 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง  0.40 เมตร - - 200,000 350,000 - รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ ยาว  220.00  เมตร จ านวน สะดวกและรวด

บา้นนางเอ - นานางปุูย 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ไหล่ทางถนนคอนกรีต 1 แหง่ เร็วไม่เกิดน้ าทว่ม

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สะดวก ขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
43 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - 360,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ช่วงที่ 1 สายสามแยกไร่นายล่ืนหนิคลุก ยาว 850.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ไปทางทศิใต้ - ไร่นายสมพาต2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือ ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ช่วงที่ 2 สายสามแยกไร่นางอุ่นสามารถสัญจรไป - มาได้ ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่ สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปทางทศิตะวนัตก - สามแยกไร่สะดวก 382.50 ลูกบาศก์เมตร การสัญจร

นายสวา่ง ถนนกวา้ง 3.00 เมตร

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ ยาว 160.00 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตรหรือ

ปริมาตรหนิคลุกไม่น้อยกวา่

72.00 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่องค์

การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด 

44 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง 0.40 เมตร - - - - 425,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ ยาว  170.00  เมตร จ านวน สะดวกและรวด

บา้นนางเมี่ยง - บา้นนางเกสร 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ สองไหล่ทางถนนคอนกรีต 1 แหง่ เร็วไม่เกิดน้ าทว่ม

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สะดวก รวม 340 เมตร ขัง

45 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง   0.40 เมตร - - 350,000 - - รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ ยาว  140.00  เมตร จ านวน สะดวกและรวด

บา้นนายคนึง - ละเลิงเกลือ 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ไหล่ทางถนนคอนกรีต 1 แหง่ เร็วไม่เกิดน้ าทว่ม

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สะดวก ขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
46 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร - - - 297,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จาก กศน. ต าบลด่านนอกไป2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 450.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ทางทศิใต้- สามแยกนา สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

นายประคอง พาหนะ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่  2 บา้นพระหวับงึ การสัญจร

47 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง   0.40 เมตร - - 300,000 300,000 325,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

 คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล. แบบมีฝาปดิ ยาว  370.00  เมตร จ านวน สะดวกและรวด

บา้นนายง้ิว - บา้นนายสมพงษ2์. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ไหล่ทางถนนคอนกรีต 1 แหง่ เร็วไม่เกิดน้ าทว่ม

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ สะดวก ขัง

48 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน กวา้ง 4.00 เมตร - - - 500,000 500,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็กโดยการปผิูวลาดยางคอนกรีตเสริมเหล็กโดย ยาว 890.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

AC ทบัหน้า การปผิูวลาดยาง AC ผิวลาดยางหนา 0.04 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สายจากถนนหลวงสาย ทบัหน้า สะดวกใน อุบติัเหตุ

ด่านขุนทด -หนองสรวง 2. เพื่อความสะดวกในการ การสัญจร

ไปทางทศิเหนือถึงวดับา้นพระสัญจรไปมาในการใช้ยาน

หวับงึ พาหนะ

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ

49 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนนหนิคลุกถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 475,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

สายสามแยกหนองกระทุ่ม 2. เพื่อความสะดวกในการ ยาว 1,000.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

ไปทางทศิเหนือ - ทุ่งส าโรง สัญจรไปมาในการใช้ยาน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

บา้นน้อย  หมู่ที่ 3 พาหนะ หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

น้อยกวา่ 600.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

มาตรฐานที่อบต.ก าหนด

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
50 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สายสามแยกปาุช้า - 240,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น  - สามแยกไร่นายพุ่ม ประชาชน สะดวกในการ

บา้นน้อย  หมู่ที่ 3 2. เพื่อความสะดวกในการ  ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่ สะดวกใน

พาหนะ ด าเนินการไม่น้อยกวา่ การสัญจร

2,000 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายสามแยกไร่

นายสนั่น - สระ SML 

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 

1,200 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายสามแยกสระ

SML - ปาุเจียบกลาง

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 2,300 เมตรหรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 

9,200 ตารางเมตร

ช่วงที่ 4 สายสามแยกปาก

โกรก - นานายประทวน

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร 

ยาว 1,200 เมตรหรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 

4,200 ตารางเมตร

ตามแบบที่อบต.ก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
51 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินถมกวา้ง - - - - 237,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก 4.00 เมตร ยาว 200.00 ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายนาใหม่ - หนองชุด 2. เพื่อใหป้ระชาชน เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก ยาว 200.00 เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

52 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์รอบ1. เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 482,400 482,400 482,400 มีสถานที่ มีสถานที่สวยงาม กองช่าง

สระประปา รอบสระประปา ยาว 1,000.00 เมตร พกัผ่อน ประชาชนในพื้นที่

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อเปน็สถานที่พกัผ่อน หย่อนใจ ได้สถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจ เพิ่มขึ้นหมู่ หย่อนใจ

บา้นละ

1 แหง่

53 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า กวา้ง  0.60  เมตร - - - 260,000 300,000 จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

จากสระละเลิงยายมอญ - สระวดั2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว  700.00   เมตร ระบายน้ า สะดวกและรวด

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก วางทอ่ คสล.อัดแรง มอก. ที่ก่อสร้าง เร็วขึ้น ไม่เกิดน้ า

ชั้น 3 ขนาด Ø0.60 เมตร ทว่มขัง

54 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 239,000 - 496,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกปาุช้าไปทาง หนิคลุก ยาว   1,700.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัออก - ไร่นายสายยันต์2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
55 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.50 เมตร - - 366,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกนานายโปย๋ไปทางหนิคลุก ยาว   630.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัตก - ไร่นายสายยันต์2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

56 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - 300,000 - 495,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  4,000  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายจากหมู่บา้นไปทางทศิเหนือ2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 - ปาุเจียบกลาง สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก การสัญจร

57 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง   0.40 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ รอบหมู่บา้น น้ า คสล.แบบมีฝาปดิ ยาว  5,000.00  เมตร จ านวน สะดวกและรวดเร็ว

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ 1 แหง่ ขื้น ไม่เกิดน้ าทว่ม

สะดวก ขัง

58 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง 3.00 เมตร - - - - 27,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ยาว  40.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นนายสมพศิไปทางทศิใต้ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูงเฉล่ีย  0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ที่นางจินตนา สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 3.00เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก ยาว  40.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
59 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง 0.40  เมตร - - - - 300,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล.แบบมีฝาปดิ ยาว  120.00   เมตร จ านวน สะดวกและรวด

ซอยบา้นนายชิด -บา้นนายสุเทพ 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ 1 แหง่ เร็วขึ้น ไม่เกิด

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก น้ าทว่มขัง

60 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.50 เมตร - - - 349,000 378,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายจากปากโกรกไปทาง หนิคลุก ยาว  1,250.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัตก - นานายประทวน2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

61 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 71,700 - - 331,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นายพุ่มไปทางหนิคลุก ยาว   500.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ทศิเหนือ- ไร่นางจินตนา 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

62 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 28,700 - - - 92,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกหนองกระทุ่มไร่ หนิคลุก ยาว   140.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

นายสวาทไปทางทศิตะวนัตก2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
63 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 237,000 - - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายไร่นางจินตนาไปทาง หนินคลุก ยาว  950 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัออก - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามแยกไร่นายจุล สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก การสัญจร

64 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 142,000 - - - 450,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นายรัตน์ หนิคลุก ยาว  680 .00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ด่านนาคิน ไปทางทศิเหนือ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทุ่งหนองก า สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก การสัญจร

65 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 195,000 - - 516,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกศาลปูุหลวงไปทางหนิคลุก ยาว  780.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิเหนือ - ปาุเจียบกลาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

66 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 474,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นางโสภา หนิคลุก ยาว  1,000 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ขุนวเิศษไปทางทศิเหนือ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามแยกถนนต าบลสระจรเข้ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
67 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 63,000   - - - 198,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากถนนหนิคลุกเดิม ไปทาง หนิคลุก ยาว 300.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิเหนือ - สามแยกสระ SML 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

68 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - - 160,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากสระน้ าปาุช้า - บอ่ขยะ หนิคลุก ยาว  320.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉลีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

69 โครงการซ่อมแซมที่ทิ้งขยะ เพื่อซ่อมแซมที่ทิ้งขยะ จ านวน 1 แหง่ 60,900   - - - - ประชาชน เกิดความเปน็ กองช่าง

ประจ าหมู่บา้น ประจ าหมู่บา้น มีความพงึ ระเบยีบเรียบร้อย

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย พอใจ ร้อยละลดปญัหามลพษิ

80

70 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า วางทอ่ คสล.อัดแรง มอก. - - - 6,000 - จ านวน น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

จากสามแยกหมู่บา้น - 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตร ทอ่ระบายน้ า สะดวกและรวดเร็ว

ปาุเจียบกลาง สะดวก จ านวน  6 ทอ่น ที่ก่อสร้าง ขื้น ไม่เกิดน้ าทว่ม

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
71 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 237,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกสระ SML ไปทางหนิคลุก ยาว 500.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัออก - ไร่นายจ า 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

โขขุนทด สามารถสัญจรไป - มาได้ หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย สะดวก น้อยกวา่ 300.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

ที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

72 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร - - 73,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 40.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายสมพติไปทางทศิใต้2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 - บา้นนายสนั่น สัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย พาหนะ กวา่ 120.00 ตารางเมตร การสัญจร

ไม่มีไหล่ทาง

73 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนนคอน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - - - 107,000 - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 600.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

สายบา้นนางละมุน - บา้นนาย2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.10 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

รวย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สายถนนหลวง - 227,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น 2148 - ละเลิงยายมี ประชาชน สะดวกในการ

บา้นด่านนอก  หมู่ที่ 4 2. เพื่อความสะดวกในการ (ช่วงนานายแสง ดุนขุนทด ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน ไปทางทศิใต้) ถนนกวา้ง สะดวกใน

พาหนะ 4.00 เมตร ยาว 1,100 การสัญจร

เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกวา่ 4,400 ตาราง

เมตร

ช่วงที่ 2 สายศาลาบน -

หนองละมั่ง (ช่วงศาลาบน-

สามแยกหนองโจด) 

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร หรือ

พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่

8,000 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายถนนหลวง

2148 - ละเลิงยายเมือง

ถนนกวา้ง 3.50 เมตร 

ยาว 600 เมตร หรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

2,100 ตารางเมตร

งบประมาณ

 105



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
74 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 4 สายถนนหลวง - 227,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น (ต่อ) บดทบัแน่น 2148 - หนองกก (ช่วงไร่ ประชาชน สะดวกในการ

บา้นด่านนอก  หมู่ที่ 4 2. เพื่อความสะดวกในการ นางวาสนา-สามแยกหนอง ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน กก) ถนนกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน

พาหนะ ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ การสัญจร

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

1,200 ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

75 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 427,000 - - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากแยกถนนลาดยาง หนิคลุก ยาว 2,000.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นละเลิงพมิาน -บา้นกุดม่วงไป2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทางทศิใต้ถึงสามแยกหนองสะแก  สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 330,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 150.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หน้าที่ท าการประปา ช่วงศาลตา2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ปูุไปทางทศิใต้ - บา้นนางละมุลสามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ช่วงที่ 1 ถนนดินถมกวา้ง - 495,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก 3.00 เมตร ยาว 160.00 ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายทางหลวงแผ่นดิน สาย 2. เพื่อใหป้ระชาชน เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

2180 ด่านขุนทด - หนองสรวงสามารถสัญจรไป-มาได้ หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปทางทศิเหนือ ถึงส านักสงฆ์สะดวก กวา่ 240.00 ลูกบาศก์ การสัญจร

ช่วงที่ 1 จากแยกทางหลวง เมตร ลงหนิคลุกกวา้ง 

แผ่นดิน สาย 2180 ด่านขุนทด 3.00 เมตร ยาว 160.00 

 - หนองสรวง ไปทางทศิเหนือ เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือปริมาตรหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 72.00

ลูกบาศก์เมตร 

ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ไปทาง ช่วงที่ 2 ถนนดินถมกวา้ง

ทศิเหนือ 4.00 เมตร ยาว 420.00 

เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร

หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย

กวา่ 840.00 ลูกบาศก์

เมตร ลงหนิคลุกกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 420.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือปริมาตรหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 252.00

ลูกบาศก์เมตร 

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
77 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ช่วงที่ 2 พร้อมวางทอ่ - 495,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก ระบายน้ า มอก.ชั้น 3 ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายทางหลวงแผ่นดิน สาย 2. เพื่อใหป้ระชาชน เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ได้รับความ และปลอดภยัจาก

2180 ด่านขุนทด - หนองสรวงสามารถสัญจรไป-มาได้ เมตร 2 จุดๆละ 6 ทอ่น สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปทางทศิเหนือ ถึงส านักสงฆ์สะดวก รวมจ านวน 12 ทอ่น การสัญจร

ช่วงที่ 2 ต่อจากช่วงที่ 1 ไปทาง

ทศิเหนือ (ต่อ)

ช่วงที่ 3 แยกจากช่วงที่ 2 ช่วงที่ 3  ลงหนิคลุกกวา้ง

ไปทางทศิตะวนัออก 4.00 เมตร ยาว 90.00

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก เมตร หนาเฉล่ีย 0.15

เมตร หรือปริมาตรหนิคลุก

ไม่น้อยกวา่ 54.00 

ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

78 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน กวา้ง  3.00  เมตร 370,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  212.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายโรงน้ าแข็งไปทางทศิใต้- 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นนายจอง สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
79 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน กวา้ง  4.00  เมตร - - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  1,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายศาลาบนไปทางทศิใต้ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หนองละมั่ง สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

80 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร - - 340,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับผิวจราจรเสริมหนิคลุก   ยกระดับผิวจราจรเสริม ยาว 140.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หมู่ที่ 4  บา้นด่านนอก หนิคลุก หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

จากสายทางหลวงแผ่นดิน21482. เพื่อใหป้ระชาชน ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปทางทศิใต้ - ที่นานางช้ า สามารถสัญจรไป-มาได้ ยาว 250.00 เมตร การสัญจร

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนนหนิคลุกสะดวก สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร

ผิวจราจรลงหนิคลุก 

ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนดินเสริม กวา้ง 4.00 เมตร ยาว

หนิคลุก 250 เมตร หนาเฉล่ีย

0.15 เมตร 

81 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 249,000 - - - 496,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกหนองโจทย์ไป หนิคลุก ยาว  1,200.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ทางทศิใต้- ไร่นางทองค า 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ทื่ 4 บา้นด่านนอก สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
82 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  1,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายถนนหลวง 2148 ไปทาง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิใต้- สามแยกหนองกก สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

 หมู่ที่  4  บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

83 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  2,100.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายถนนหลวง 2148 ไปทาง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 ทศิใต้- ละเลิงยายมี สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สะดวก การสัญจร

84 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 331,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายถนนหลวง 2148 ไปทางหนิคลุก ยาว  500.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิเหนือ - สระละเลิงยายเมือง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่  4  บา้นด่านนอก สามารถสัญจรไป-มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

85 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 125,000 475,000 - - 496,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายศาลาบนไปทางทศิใต้ - หนิคลุก ยาว  2,000.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หนองละมั่ง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
86 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก 1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 254,000 - 496,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายถนนหลวง 2148 ไปทางหนิคลุก ยาว  1,700.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิใต้- ละเลิงยายมี 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

87 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 375,000 - 496,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายถนนหลวง 2148 ไปทางหนิคลุก ยาว  1,700.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิใต้- สามแยกหนองกก  2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนกวา้ง  3.00  เมตร - - 449,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก  ยาว 250.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายคลองทา่โพธิ ์- ฝายทา่ม่วง2. เพื่อความสะดวกในการ หนา  0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก สัญจรไปมาในการใช้ยาน สะดวกใน อุบติัเหตุ

พาหนะ การสัญจร

89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร - 188,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก  ยาว 85.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนางจ าเนียร 2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

คร้ึมค้างพลู  - บา้นนายชวน สัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่ สะดวกใน

คร้ึมค้างพลู พาหนะ น้อยกวา่ 340 ตารางเมตร การสัญจร

 บา้นด่านนอก  หมู่ที่ 4 พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วน

ต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
90 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม1. เพื่อปรับปรุงถนนโดย ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - 427,000 - - 497,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

หนิคลุก เสริมหนิคลุก ยาว 1,200.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายไร่นายเจือ  ดู่สันเทยีะ - 2. เพื่อความสะดวกในการ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

ไร่นายจุล เดมขุนทด สัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

บา้นมะขามน้อย  หมู่ที่ 5 พาหนะ น้อยกวา่ 540.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ

มาตรฐานที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด

91 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดิน กวา้ง 3.00 เมตร - 79,000   - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว 100.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายถนนลาดยางบา้นด่านนอก2. เพื่อความสะดวกในการ สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

 - บา้นวงั ไปทางทศิใต้ - ที่ดินสัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือปริมาตรดินถมไม่น้อย สะดวกใน

นายบญุเลิศ ดุกขุนทด พาหนะ กวา่ 300.00 การสัญจร

บา้นมะขามน้อย  หมู่ที่ 5 ลูกบาศก์เมตร

เสริมหนิคลุก กวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

หรือปริมาตรหนิคลุกไม่น้อย

กวา่ 45.00 ลูกบาศก์เมตร

ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

งบประมาณ

 112



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
92 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - - 122,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 75.00 เมตร ประชาชนได้ คมนาคมสะดวก

สายจากถนนลาดยาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.10 เมตร รับความ และปลอดภยัจาก

สายด่านนอก - บา้นวงั สามารถสัญจรไป - มาได้ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปทางทศิเหนือ สะดวก กวา่ 300.00 ตารางเมตร การสัญจร

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ไม่มีไหล่ทาง

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

93 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร 139,000 - - 443,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากสามแยกถนนลาดยาง หนิคลุก ยาว 670.00 เมตร ประชาชนได้ คมนาคมสะดวก

สายบา้นด่านนอก - บา้นวงั 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร รับความ และปลอดภยัจาก

ไปทางทศิเหนือถึง ถนนคอนกรีตสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

เสริมเหล็ก สะดวก การสัญจร

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย

94 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - - 495,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ยาว  550.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายหนองไผ่ไปทางทศิตะวนัออก 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 - ทางบา้นพระต าบลด่านใน สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.0 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สะดวก ยาว  550.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
95 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สระประปาหมู่บา้น - 220,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น ไปทางทศิเหนือ - ทุ่งด่าน ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นมะขามน้อย  หมู่ที่ 5 2. เพื่อความสะดวกในการ เหนือ(ช่วงบอ่ขยะสาธารณะ ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน  - ทุ่งด่านเหนือ) ถนนกวา้ง สะดวกใน

พาหนะ 4.00 เมตร ยาว 2,700 การสัญจร

เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกวา่ 10,800 

ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายนานายทอง -

ช านาญพทุรา - นานาย

ประเสริฐ ธงสันเทยีะ 

ถนนกวา้ง 4.00 เมตร

ยาว 500 เมตร หรือพื้นที่

ด าเนินการไม่น้อยกวา่

2,000  ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายไร่นายจุล

เดมขุนทด - ไร่นางอ าภา

นพขุนทด ถนนกวา้ง 3.50

เมตร ยาว 700 เมตร

หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย

กวา่ 2,450 ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร - - 477,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 255.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายจากถนนลาดยาง สาย 2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ด่านนอก - บา้นวงั ไปทางทศิสัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

ตะวนัออกถึงวดับา้นมะขามน้อยพาหนะ กวา่ 765.00 ตารางเมตร การสัญจร

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ไม่มีไหล่ทาง พร้อมวางทอ่

ระบายน้ า คสล.มอก.อัดแรง

ชั้น 3 เส้นผ่าศูนย์กลาง

0.30 ม. 2 จุด จุดละ 5

ทอ่น รวมจ านวน 10 ทอ่น

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

97 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - 396,500 396,500 396,500 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ยาว  1,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายสระนอกไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 1.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัออก - บา้นพระ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

ต าบลด่านใน สะดวก ยาว  1,000.00  เมตร การสัญจร

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

98 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - - - 596,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกนานายออนไปทางหนิคลุก ยาว 900.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 สามแยกนานายทอง สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
99 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  2.50  เมตร 34,400 - - - 147,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายนานายไหลไปทางทศิใต้ - หนิคลุก ยาว  350.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หว้ยดอนลี 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

100 โครงการซ่อมแซมทอ่ คสล. 1. เพื่อซ่อมแซมทอ่ คสล. ความยาว 85.00 เมตร - - - 15,000 - จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

สระประปา 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ระบายน้ าที่ สะดวกและรวด

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สะดวก ซ่อมแซม เร็วขึ้น ท าใหน้้ า

ไม่ทว่มขัง

101 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเพื่อความสะดวกในการ ถนนกวา้ง  2.50  เมตร 752,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก สัญจรไปมาในการใช้ยาน ยาว   570.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายสมศักด์ิไปทาง พาหนะ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัออก- โรงเรียนบา้นพระ สะดวกใน อุบติัเหตุ

มะขาม หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย การสัญจร

102 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า ระยะทาง 200.00 เมตร - - - 160,000 - จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

จากบา้นนายน้อย เจริญ - 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ วางทอ่คสล.อัดแรง มอก. ระบายน้ า สะดวกและ

นานางเรศ ด้ังขุนทด สะดวก ชั้นสาม Ø 0.60 เมตร ที่ก่อสร้าง เร็ว ท าใหน้้ าไม่

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ทว่มขัง

103 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  3.50  เมตร 175,000 - - 465,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายไร่นายครรชิต ดาวขุนทดหนิคลุก ยาว   800  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ถึง นานายร่วม งดสูงเนิน 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
104 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า ระยะทาง 170.00 เมตร - - - - 189,000 จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

ช่วงที่ 1 บา้นนางสุนทร 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ วางทอ่คสล.อัดแรง มอก. ระบายน้ า สะดวกและ

งามขุนทด - บา้นนางส า สะดวก ชั้นสาม Ø 0.40 เมตร ที่ก่อสร้าง รวดเร็ว ท าใหน้้ า

ดอกขุนทด ไม่ทว่มขัง

ช่วงที่ 2 บา้นนายหมิว ระยะทาง 100.00 เมตร

ดานขุนทด - บา้นนางส า วางทอ่คสล.อัดแรง มอก.

ดอกขุนทด ชั้นสาม Ø 0.40 เมตร

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย

105 โครงการวางทอ่ระบายน้ า 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า ระยะทาง 100.00 เมตร - - - - 50,000 จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

จากสามแยกลานตากข้าว  - 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ วางทอ่คสล.อัดแรง มอก. ระบายน้ า สะดวกและ

นานางสลิด พวงสันเทยีะ สะดวก ชั้นสาม Ø 0.30 เมตร ที่ก่อสร้าง เร็ว ท าใหน้้ าไม่

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ทว่มขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
106 โครงการปรับปรุงถนนโดย 1. เพื่อปรับปรุงถนนโดย กวา้ง 4.00 เมตร - 336,000 496,000 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมหนิคลุก เสริมหนิคลุก ยาว 2,000 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายประปาหมู่บา้นไปทาง 2. เพื่อความสะดวกในการ หนาเฉล่ีย ๐.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

ทศิเหนือ – ที่ทิ้งขยะสาธารณะ สัญจรไปมาในการใช้ยาน ปริมาตรหนิคลุกไม่ สะดวกใน

บา้นมะขามน้อย  หมู่ที่ 5 พาหนะ น้อยกวา่ 1,200.00 การสัญจร

ลูกบาศก์เมตร

ผิวจราจรเดิมปรับเกล่ีย

แต่งและบดอัดแน่น 

หนิคลุกเสริมใหม่ปรับ

เกล่ียแต่งและบดอัดแน่น 

พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วน

ต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 1 สายโรงเรียนบา้น - 312,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น ละเลิงพมิานไปทางทศิใต้ ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นหวับอ่  หมู่ที่ 6 2. เพื่อความสะดวกในการ ถนนกวา้ง 4.00 เมตร ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน ยาว 2,000 เมตร หรือ สะดวกใน

พาหนะ พื้นที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ การสัญจร

8,000 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 สายหนองปลาซิว

ไปทางทศิใต้ ถนนกวา้ง

4.00 เมตรยาว 400 เมตร

หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย

กวา่ 1,600 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 สายต้นนางด า -

หนองสะแก ถนนกวา้ง 

3.00 เมตร ยาว 1,450 

เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกวา่ 4,350 ตาราง

เมตร 

ช่วงที่ 4 สายทุ่ง ถนนกวา้ง

4.00 เมตร ยาว 1,600 

เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ

ไม่น้อยกวา่ 6,400 ตาราง

เมตร 

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
107 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม ช่วงที่ 5 จากถนนลาดยาง - 312,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

บดทบัแน่น (ต่อ) บดทบัแน่น สายละเลิงพมิาน - กุดม่วง ประชาชน คมนาคมสะดวก

บา้นหวับอ่  หมู่ที่ 6 2. เพื่อความสะดวกในการ  - นาส าโรง ถนนกวา้ง ได้รับความ ในการสัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน 4.00 เมตรยาว 300 เมตร สะดวกใน

พาหนะ หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย การสัญจร

กวา่ 1,200 ตารางเมตร

ตามแบบที่ อบต.ก าหนด

108 โครงการก่อสร้างถนนดิน 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน  - ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง - - - 201,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายหวา้ 2. เพื่อใหป้ระชาชน 5.00 เมตร ยาว 300.00 ประชาชน คมนาคมสะดวก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ เมตร สูงเฉล่ีย 1.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สะดวก สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

109 โครงการก่อสร้างสะพานน้ าลอด1. เพื่อก่อสร้างสะพาน กวา้ง 4.00 เมตร - - 100,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ข้างบอ่ประปาหมู่บา้น น้ าลอด ยาว 15.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

110 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   3,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายโรงเรียนบา้นละเลิงพมิานไป2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 ทางทศิใต้- หนองปลาซิว สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก การสัญจร

งบประมาณ

 120



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
111 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก  - ก่อสร้างถนนดิน กวา้ง - - - 609,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับผิวจราจรเสริมหนิคลุก ระดับผิวจราจรเสริม 5.00 เมตรยาว 1,100.00 ประชาชน คมนาคมสะดวก

จากนานายสายชลไปทาง หนิคลุก เมตร สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิเหนือ - เขตต าบลสระจรเข้2. เพื่อใหป้ระชาชน  - ก่อสร้างถนนหนิคลุก สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว การสัญจร

สะดวก 345.00 เมตร หนาเฉล่ีย 

0.15 เมตร 

112 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 348,000 475,000 - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายโรงเรียนบา้นละเลิงพมิานไปหนิคลุก ยาว   3,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ทางทศิใต้ - หนองปลาซิว 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

113 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - 594,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ยาว  500.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายหนองสะแกไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 1.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัตก - บุ่งหวา้ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก ยาว  500.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

พร้อมปรับเกล่ียบดทบัแน่น

วางทอ่ Ø  1.00 เมตร

จ านวน  2  จุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
114 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง 5.00 เมตร - 114,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว 40.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายแผน จันทร์สวา่ง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ไปทางทศิตะวนัออก - สามแยกสามารถสัญจรไป - มาได้ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

ช่วงที่ 1 สะดวก กวา่ 200.00 ตารางเมตร การสัญจร

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์

โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ตามแบบมาตรฐานที่

องค์การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

115 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  5.00  เมตร - - 480,000 480,000 480,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   1,650.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายทุ่งตลอดสาย 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

116 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเพื่อปรับปรุงถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง  3.00  เมตร 116,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ยาว   70  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนางดวงรัตน์ - หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นนางไพริน สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ การสัญจร

งบประมาณ

 122



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
117 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.50 เมตร - - - - 844,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากถนนลาดยาง หนิคลุก ยาว 1,450.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นละเลิงพมิาน - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นกุดม่วง ข้างบา้นนายชวน สามารถสัญจรไป - มาได้  - วางทอ่ คสล. อัดแรง สะดวกใน อุบติัเหตุ

เดิงขุนทดไปทางทศิใต้ - สะดวก มอก.ชั้น 3 ศก. 0.80เมตร การสัญจร

สามแยกหนองสะแก จ านวน 2 แถวๆ ละ 6

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ ทอ่น รวม 12 ทอ่น

ดาดปากทอ่ทั้งสองข้าง

หนา 0.10 เมตร

เทลีนหนา 0.10 เมตร 

 - วางทอ่ คสล. อัดแรง

มอก. ชั้น 3 ศก.0.60เมตร

จ านวน 5 ทอ่น ดาดปาก

ทอ่ทั้งสองข้างหนา 0.10

เมตร เทลีนหนา 0.10

เมตร 

118 โครงการซ่อมแซมถนนหว้ย 1. เพื่อซ่อมแซมถนนหว้ย ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 331,000 331,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากสุดแนวเขตต าบลสระจรเข้ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน ยาว   1,000.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

นาร่อง สามารถสัญจรไป - มาได้ ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก สะดวกใน อุบติัเหตุ

การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
119 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดินยก ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - - 214,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ระดับเสริมหนิคลุก ยาว  180.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายนานางวน - นานางวนัเพญ็2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 1.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก ยาว  180.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

120 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย - - 500,000 375,000 500,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ น้ า คสล.แบบมีฝาปดิ จ านวน สะดวกและรวด

ช่วงที่ 1 มาบยาง - ดอนอีโง๊ะ2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ช่วงที่ 1 กวา้ง  0.40 ม. 1 แหง่ เร็ว ท าใหน้้ าไม่

สะดวก ยาว  350.00    เมตร ทว่มขัง

ช่วงที่ 2 มาบยาง - สระตะวนัตก ช่วงที่ 2 กวา้ง  0.40 ม.

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ ยาว 1,190.00 เมตร

121 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - - 331,000 410,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายหนองปลาซิวไปทางทศิ หนิคลุก ยาว   1,120.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ตะวนัออก - หนองผักไกล 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

122 โครงการวางทอ่ระบายน้ า PVC 1. เพื่อวางทอ่ระบายน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง - - - - 592,000 จ านวนทอ่ น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

สายดอนอีโง๊ะ - สระตะวนัตก2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ 6 นิ้ว ยาว 1,500  เมตร ระบายน้ า สะดวก ท าใหน้้ า

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก ชั้น 8.5 ที่ก่อสร้าง ไม่ทว่มขัง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
123 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดินยกระดับกวา้ง 492,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก สายบา้นนายชวนไปยกระดับเสริมหนิคลุก 4.00 เมตร ยาว 200 ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายชวนไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน เมตร สูงเฉล่ีย 0.30 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิเหนือ - นาส าโรง สามารถสัญจรไป - มาได้ ถนนหนิคลุกกวา้ง 4.00 สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก เมตร ยาว 1,850 เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

124 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดินกวา้ง  3.50  เมตร - - 395,000 395,000 395,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมหนิคลุก สายนานายวนั -ยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว  1,200.00  เมตร . ประชาชน คมนาคมสะดวก

มาบยาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 1.00 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 3.50เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก ยาว  1,200.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

125 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง1. เพื่อก่อสร้างถนนลาด ถนนกวา้ง  5.00  เมตร - - 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายโรงเรียนบา้นละเลิงพมิานยาง ยาว   3,000  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 - หนองปลาซิว 2. เพื่อใหป้ระชาชน ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

126 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  2.50  เมตร - 16,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว  9  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายจ้อน - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นนายสายชล สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
127 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 496,000 496,000 496,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายนานายวนิัยไปทางทศิเหนือหนิคลุก ยาว   2,500  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 - นานายสงัด 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

128 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - - - 270,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมหนิคลุก สายสระตะวนัตกไปยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว  300.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ทางทศิเหนือ- นานายวนิัย 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก ยาว  300.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

129 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - 173,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว  120.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายสระตะวนัตก 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.10 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

130 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเพื่อซ่อมแซมถนนคอนกรีต ถนนกวา้ง  2.5  เมตร 47,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ยาว   34  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนายไกร-บา้นนาง หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทองพนู สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
131 โครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - - - 270,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว  500.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายหนองสะแกไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 ทศิตะวนัตก - ไร่นางจาก สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00 เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก ยาว  500.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

132 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  2.50  เมตร 35,000 - - - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   25  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนางสมมุ่ง - บา้นนาง2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

จ านง สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก การสัญจร

133 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต1. เพื่อซ่อมแซมถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 240,000 360,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   250.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายบา้นนางทวายไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 ทศิตะวนัออก- นานายเนียมสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สะดวก การสัญจร

134 โครงการก่อสร้างถนนดินยก 1. เพื่อก่อสร้างถนนดิน ถนนดินกวา้ง  4.00  เมตร - - 225,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

ระดับเสริมหนิคลุก ยกระดับเสริมหนิคลุก ยาว  250.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายนานางเล้ียง - นานายปิ่น2. เพื่อใหป้ระชาชน สูง 0.50 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ สามารถสัญจรไป - มาได้ ลงหนิคลุกกวา้ง 4.00เมตร สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก ยาว  250.00  เมตร การสัญจร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
135 โครงการก่อสร้างรางส่งน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางส่งน้ า ช่วงที่ 1 จากบล็อคคอน - - 460,000 460,000 460,000 รางส่งน้ า น้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ เวร์ิค - สระตะวนัตก จ านวน สะดวก ท าใหน้้ า

สะดวก ช่วงที่ 2 จากบล็กคคอน 1 แหง่ ไม่ทว่มขัง

เวร์ิค - ดอนอีโง๊ะ

136 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเพื่อก่อสร้างลานคอนกรีต กวา้ง  9.00  เมตร - - 76,000 - - จ านวนคร้ัง ท าใหป้ระชาชน กองช่าง

เสริมเหล็ก เสริมเหล็ก ยาว   15.00  เมตร ของการจัด ได้มีสถานที่ท า

ข้างศาลาประชาคม หนา 0.10 เมตร กิจกรรม กิจกรรมร่วมกัน

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่

137 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 1. เพื่อก่อสร้างรางระบาย กวา้ง  0.40  เมตร - - 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้ าน้ าไหลผ่านได้ กองช่าง

คสล. แบบมีฝาปดิ รอบหมู่บา้นน้ า คสล.แบบมีฝาปดิ ยาว  1,800  เมตร จ านวน สะดวกและรวด

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ 1 แหง่ เร็ว ท าใหน้้ าไม่

สะดวก ทว่มขัง

138 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน ช่วงที่ 1 กวา้ง 5.00 เมตร - - 102,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 25.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ช่วงที่ 1 สายสระตะวนัตกไปทาง2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.10 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ทศิตะวนัออก - บา้นนายหอมสัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

พาหนะ กวา่ 125.00 ตารางเมตร การสัญจร

ช่วงที่ 2 เร่ิมจากช่วงที่ 1 ไป ช่วงที่ 2 กวา้ง 4.00 เมตร

ทางทศิใต้ ยาว 31.00 เมตร

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ หนา 0.10 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กวา่ 124.00 ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
139 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน ช่วงที่ 1 กวา้ง 3.50 เมตร - - 370,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 118.00 เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ช่วงที่ 1 เร่ิมจากถนนสระตะวนั2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ตกไปทางทศิตะวนัออก - บา้นสัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย สะดวกใน อุบติัเหตุ

นายสม พาหนะ กวา่ 413.00 ตารางเมตร การสัญจร

ช่วงที่ 2 เร่ิมจากถนนสระตะวนั ช่วงที่ 2 กวา้ง 2.50 เมตร

ตกไปทางทศิตะวนัออก - บา้น ยาว 35.00 เมตร

นางสายล่าม หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กวา่ 87.50 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 เร่ิมจากบา้นนางไสว ช่วงที่ 3 กวา้ง 2.50 เมตร

ไปทางทศิตะวนัออก - บา้น ยาว 61.00 เมตร

นายสายชล หนา 0.15 เมตร

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อย

กวา่ 152.50 ตารางเมตร

ตามแบบที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
140 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง 3.00 เมตร - 185,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 115.00 เมตร ประชาชน สะดวกในการ

เร่ิมจากถนน สายด่านนอก - 2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ สัญจรไปมา

บา้นวงัไปทางทศิตะวนัตก - สัญจรไปมาในการใช้ยาน หรือพื้นที่ด าเนินการไม่น้อย สะดวกใน

บา้นนายสมเกียรติ  นิลสอน พาหนะ กวา่ 345.00 ตารางเมตร การสัญจร

บา้นด่านเหนือ  หมู่ที่ 7 ตามแบบมาตรฐานที่องค์

การบริหารส่วนต าบล

ด่านนอกก าหนด

141 โครงการปรับเกรดถนนพร้อม1. เพื่อปรับเกรดถนนพร้อม สายหนองกระเต็งไปทางทศิ - 115,000 - - - ร้อยละของ ท าใหก้ารคมนาคม กองช่าง

บดทบัแน่น บดทบัแน่น เหนือ - ฟาร์มไก่ ถนนกวา้ง ประชาชน สะดวกในการ

บา้นด่านเหนือ  หมู่ที่ 7 2. เพื่อความสะดวกในการ 4.00 เมตร ยาว 2,000 ได้รับความ สัญจรไปมา

สัญจรไปมาในการใช้ยาน เมตร หรือพื้นที่ด าเนินการ สะดวกใน

พาหนะ ไม่น้อยกวา่ 8,000 ตาราง การสัญจร

เมตร ตามแบบที่องค์การ

บริหารส่วนต าบลด่านนอก

ก าหนด 

142 โครงการก่อสร้างถนนหนิคลุก1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 488,000 - - 496,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

จากสามแยกไร่นายจรัส  หนิคลุก ยาว 1,950.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ดาขุนทด ไปทางทศิตะวนัออก 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

 - สามแยกทางสาธารณะบา้นสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

น้อย หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือสะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
143 โครงการปรับปรุงถนนโดยเสริม1. เพื่อปรับปรุงถนนโดย ถนนกวา้ง  3.00  เมตร - 147,000 - - 175,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

หนิคลุก เสริมหนิคลุก ยาว  350.00  เมตร ประชาชน

สายรพ.สต.ด่านนอกไปทาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ คมนาคมสะดวก

 ทศิเหนือ - บงึบา้นพระหวับงึสามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ สะดวก การสัญจร อุบติัเหตุ

144 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 36,000   - - - 119,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายวดับา้นด่านนอก ไปทาง หนิคลุก ยาว 180.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ทศิเหนือ - ศาลตาปูุ 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

145 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 304,000 - 496,000 - 496,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายจากที่พกัสงฆ์บา้นพระหวับงึหนิคลุก ยาว 3,000  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ไปทางทศิเหนือ 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

146 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - - 496,000 562,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกไร่นายอ่อน หนิคลุก ยาว 1,600  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

 ดุนขุนทด ไปทางทศิเหนือ - 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ถนนสาธารณะ บา้นน้อย สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
147 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนน ถนนกวา้ง  2.50  เมตร - - 44,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   30.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายจากบา้นนายชุมพร - 2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

บา้นนายสุรชัย  สัญจรไปมาในการใช้ยาน สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ พาหนะ การสัญจร

148 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  1.40  เมตร - - 38,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว   46.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ซอยบา้นนางทองแม้น - 2. เพื่อความสะดวกในการ หนา 0.10 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ถนนคอนกรีตเดิม สัญจรไปมาในการใช้ยาน สะดวกใน อุบติัเหตุ

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ พาหนะ การสัญจร

149 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต1. เพื่อก่อสร้างถนนคอน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร 495,000 498,000 497,000 - - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

เสริมเหล็ก กรีตเสริมเหล็ก ยาว   900.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

สายแยกโรงเรียนวดับา้น 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนา 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

ด่านนอก (เสรีธรรมวทิยา) - สามารถสัญจรไป - มาได้ ตามแบบที่องค์การบริหาร สะดวกใน อุบติัเหตุ

ไปบา้นพระหวับงึ สะดวก ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด การสัญจร

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ

150 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - 475,000 - - 496,000 ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายเล้าไก่ - หนองกระเต็ง หนิคลุก ยาว 1,550.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
151 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก  1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง  4.00  เมตร - - 331,000 397,000 - ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายสามแยกเล้าไก่ - หนิคลุก ยาว 1,100.00  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ปาุเจียบกลาง 2. เพื่อใหป้ระชาชน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ และปลอดภยัจาก

หมู่ที่ 7 บา้นด่านเหนือ สามารถสัญจรไป - มาได้ สะดวกใน อุบติัเหตุ

สะดวก การสัญจร

152 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์ เพื่อปรับปรุงภมูิทศัน์ จ านวน 1 โครงการ - - 100,000 - - อบต. มีสถานบริเวณส านักงาน กองช่าง

อบต.ด่านนอก จัดสภาพแวดล้อมและ อบต.ด่านนอก ที่ท างาน มีภมูิทศัน์ที่สวย

พฒันาภมูิทศัน์ใหส้วยงาม ร้อยละ 80 งาม น่าอยู่

น่าอยู่ น่าอยู่

153 โครงการปรับปรุงที่ท าการ เพื่อปรับปรุงที่ท าการ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง - - 100,000 - - ร้อยละของ ประชาชนได้รับ กองช่าง

อบต.ด่านนอก อบต.ด่านนอก อบต.ด่านนอก ประชาชน ความสะดวกใน

รองรับการบริการใหดี้ขึ้น ที่พงึพอใจในการติดต่อ 

การติดต่อ ประสานงาน

ราชการ รองรับการบริการ

เพิ่มขึ้น

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
154 โครงการก่อสร้างโรงจอด 1.เพื่อก่อสร้างโรงจอด กวา้ง 5.00 เมตร - 300,000 - - - ระบบสาธาร 1. มีสถานที่จอด กองช่าง

รถยนต์ส านักงาน รถยนต์ส านักงาน ยาว 27.00 เมตร ณูปการที่ได้ รถยนต์ที่เพยีงพอ 

อบต.ด่านนอก อบต.ด่านนอก พื้นที่ก่อสร้าง 135.00 มาตรฐาน และมีพื้นที่รองรับ

2.เพื่อใช้เปน็สถานที่ใน ตารางเมตร เพิ่มขึ้น การบริการของ

การจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์ จ านวน 1 ประชาชนเพิ่มมาก

โครงการ จ านวน 1 ปาูย แหง่ ขึ้น

ตามแบบที่องค์การบริหาร 2. มีสถานที่เพิ่มส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด มากขึ้นในการจัด

กิจกรรมต่างๆ

155 โครงการปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม1. เพื่อปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมขนาดความกวา้ง - 351,000 - - - ระบบสาธาร มีสถานที่ในการ กองช่าง

ศักยภาพชุมชนต าบลด่านนอกศัยกภาพชุมชนต าบล 7.00 เมตร ณูปการที่ได้ จัดประชุมและจัด

ด่านนอก ยาว 12.00 เมตร มาตรฐาน กิจกรรมที่เพยีง

2. เพื่อใช้เปน็สถานที่ในการพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกวา่ เพิ่มขึ้น พอ มีพื้นที่รองรับ

จัดประชุมและจัดกิจกรรม 84.00 ตารางเมตร จ านวน 1 การบริการของ

ต่างๆ พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์ แหง่ ประชาชนเพิ่ม

โครงการ จ านวน 1 ปาูย มากขึ้น

ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลด่านนอก
ก าหนด

156 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์ 1. เพื่อก่อสร้างร้ัวศูนย์ ก่อสร้างร้ัว ความยาว - 140,000 - - - ความยาว ทรัพย์สินของทาง กองช่าง

ส่งเสริมศักยภาพชุมชนต าบลส่งเสริมศัยกภาพชุมชน 44.50 เมตร ที่ก่อสร้าง ราชการมีความ

ด่านนอก ต าบลด่านนอก สูง 2.00 เมตร ปลอดภยั

2. เพื่อปอูงกันรักษาทรัพย์สินพร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์

ของทางราชการ โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ตามแบบที่อบต.ก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
157 โครงการต่อเติมศูนย์พฒันา 1. เพื่อต่อเติมหอ้ง ขนาดกวา้ง 3.50 ม. - 324,000 - - - มีระบบ 1. มืพื้นที่ในการ กองช่าง

เด็กเล็กบา้นละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1รับประทานอาหาร ยาว 8.00 ม. สาธารณูป รับประทานอาหาร

พื้นที่ต่อเติม 28.00 ตร.ม. การที่ได้ และหอ้งน้ าที่เพยีง

2. เพื่อต่อเติมหลังคา ขนาดกวา้ง 3.00 ม. มาตรฐาน พอ

ด้านหน้าอาคาร ยาว 8.00 ม. เพิ่มขึ้น 2. มีสถานที่ใหเ้ด็ก

พื้นที่ต่อเติม 24.00 ตร.ม. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

3. เพื่อต่อเติมหอ้งน้ า จ านวน 4 หอ้ง ได้ท ากิจกรรมนอก

4. เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์ หอ้งเรียน

มาตฐานการด าเนินงาน โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ ตามแบบที่องค์การบริหาร

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

158 โครงการต่อเติมศูนย์พฒันา 1. เพื่อต่อเติมหอ้ง ขนาดกวา้ง 3.20 ม. - 321,000 - - - มีระบบ 1. มืพื้นที่ในการ กองช่าง

เด็กเล็กบา้นด่านนอก หมู่ที่ 4รับประทานอาหาร ยาว 6.70 ม. สาธารณูป รับประทานอาหาร

พื้นที่ต่อเติม 21.44 ตร.ม. การที่ได้ และหอ้งน้ าที่เพยีง

2. เพื่อต่อเติมหลังคา ขนาดกวา้ง 3.00 ม. มาตรฐาน พอ

ด้านหน้าอาคาร ยาว 8.00 ม. เพิ่มขึ้น 2. มีสถานที่ใหเ้ด็ก

พื้นที่ต่อเติม 24.00 ตร.ม. ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

3. เพื่อต่อเติมหอ้งน้ า จ านวน 4 หอ้ง ได้ท ากิจกรรมนอก

4. เพื่อใหเ้ปน็ไปตาม พร้อมปาูยประชาสัมพนัธ์ หอ้งเรียน

มาตฐานการด าเนินงาน โครงการ จ านวน 1 ปาูย

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กของ ตามแบบที่องค์การบริหาร

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ส่วนต าบลด่านนอกก าหนด

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่1 ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด้าริ 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน
        1.3  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 1. เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น ก่อสร้างฝายน้ าล้น - - - - 950,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ (วงัหนิปนู) จ านวน เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน และท าการเกษตร

หน้าแล้ง หน้าแล้ง

2 โครงการขุดลอกบงึละเลิง 1. เพื่อขุดลอกบงึละเลิง พื้นที่  2  ไร่ - - - 500,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

พร้อมปรับปรุงภมูิทศัน์ 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก  3.00  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน อุปโภค - บริโภค และ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน 9,600 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

3 โครงการซ่อมคันคูหว้ยนาร่อง 1. เพื่อซ่อมคันคูหว้ย กวา้ง  10  เมตร - - - - 300,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 - ต าบลสระจรเข้ นาร่อง ยาว   1,500  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ สูง     0.50  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
4 โครงการขุดขยายบงึละเลิง 1. เพื่อขุดขยายบงึละเลิง กวา้งเฉล่ีย  15.00  เมตร - - - - 150,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 1 บา้นละเลิงพมิาน 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ยาว  50 เมตร ลึก 5 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน 3,750 ลบ.ม. เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

5 โครงการขุดลอกคันคูถนนบงึใหญ่1. เพื่อขุดลอกคันคูถนน กวา้ง  10  เมตร - - - 480,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ บงึใหญ่ ยาว  200 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ สูง  6.00  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

6 โครงการขุดลอกบงึใหญ่ 1. เพื่อขุดลอกบงึใหญ่ พื้นที่  3  ไร่ - - - 576,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

(ด้านข้าง) 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก  3.00  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ อุปโภค - บริโภค และ บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการขุดเหมืองส่งน้ า 1. เพื่อขุดเหมืองส่งน้ า - - - - 81,000 เหมืองส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ช่วงที่ 1 จากสามแยกถนน 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ กวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร จ านวน เพยีงพอต่อการ

สาธารณะบา้นพระหวับงึ ไปทางสะดวก  กักเก็บน้ าและ ยาว 300.00 เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือ พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร และท าการเกษตร

ต่อความต้องการของ วางทอ่คสล.อัดแรง มอก. ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ ชั้นสาม Ø 0.40 เมตร

เกษตร และลดปญัหา 1 จุด จ านวน 9 ทอ่น 

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร Ø 0.60 เมตร 1 จุด 

จ านวน 9 ทอ่น

ช่วงที่ 2 จากสามแยกถนน กวา้งเฉล่ีย 2.00 เมตร

สาธารณะบา้นพระหวับงึ ยาว 300.00 เมตร 

ไปทางทศิเหนือ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 

หมู่ที่ 2 บา้นพระหวับงึ วางทอ่คสล.อัดแรง มอก.

ชั้นสาม Ø 0.60 เมตร

1 จุด จ านวน 9 ทอ่น 

8 โครงการขุดขยายสระเก็บน้ า 1. เพื่อขุดขยายสระเก็บ กวา้ง 30.00  เมตร - - - 94,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สาธารณะปาุช้า น้ าสาธารณะปาุช้า ยาว 67.00 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึกเฉล่ีย 4.50 เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ดินขุดไม่น้อยกวา่ ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง 2,342.25  ลูกบาศก์เมตร

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการขุดสระเก็บน้ าสาธารณะ1. เพื่อขุดสระสระเก็บ - - 218,000 - - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ปาุเจียบกลาง น้ าสาธารณะปาุเจียบกลาง จุดที่ 1 กวา้ง 30.00เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

จุดที่ 1 ขุดสระเก็บน้ า 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ยาว 40.00 เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง ดินขุด 3,024.00 

ลูกบาศก์เมตร

จุดที่ 2 ขุดสระเก็บน้ า จุดที่ 2 กวา้ง 20.00เมตร

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ยาว 50.00 เมตร

ลึกเฉล่ีย 3.00 เมตร

ลาดเอียง 1:1 ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 

2,424.00 ลูกบาศก์เมตร

10 โครงการซ่อมฝายน้ าล้น 1. เพื่อซ่อมฝายน้ าล้น กวา้ง  18  เมตร - - - 50,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

คลองประจ าหมู่บา้น 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ยาว  10  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย อุปโภค - บริโภค และ สูง  2  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

11 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น 1. เพื่อซ่อมแซมฝายน้ าล้น กวา้ง  10  เมตร - - - 100,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

ละเลิงตาขวญั ละเลิงตาขวญั ยาว  18  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 1. เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น ก่อสร้างฝายน้ าล้น - - - - 950,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ คลองหลง จ านวน เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ในหน้าแล้ง

13 โครงการขุดลอกคลองวงันางด า 1. เพื่อขุดลอกคลองวงั กวา้ง  40  เมตร - - - 2,400,000 2,400,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 - โค้งสมอ นางด า - โค้งสมอ ยาว 1,500 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก  2.00  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

14 โครงการขุดลอกคลองละเลิง 1. เพื่อขุดลอกคลอง กวา้ง  12  เมตร - - 500,000 500,000 920,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 ตาขวญั-ละเลิงยายโอ่ ตาขวญั - ละเลิงยายโอ่ ยาว 2,000 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก  2.00  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

15 โครงการซ่อมแซมฝายน้ าล้น 1. เพื่อซ่อมแซมฝายน้ าล้น กวา้ง  50  เมตร - - - 300,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 3 บา้นน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ยาว  20  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ สูง    4  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน จ านวน 2 จุด เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง 2. ด าเนินการจากคลอง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

วงันางด า - คลองละเลิง

ตาขวญั 

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการขุดลอกสระเก็บน้ า เพื่อขุดลอกสระเก็บน้ า ความกวา้ง 110 เมตร 224,000 - - 524,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

สาธารณะ (สระประปา) สาธารณะ เพื่อใช้ในการกัก ความยาว 170 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

บา้นน้อย หมู่ที่ 3 เก็บน้ าใช้ในการอุปโภค- ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร บริโภคเพิ่ม อุปโภค - บริโภค 

บริโภคและใช้ในการเกษตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ ขึ้น ร้อยละ และท าการเกษตร

ในฤดูแล้ง 18,700 ลูกบาศ์กเมตร 5 ในหน้าแล้ง

17 โครงการขุดลอกสระทา่ม่วง เพื่อขุดลอกสระทา่ม่วง พื้นที่ 14 ไร่ - - 700,000 1,000,000 1,000,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก เพื่อใช้ในการกักเก็บน้ าใช้ ลึก 3.00 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

ในการอุปโภค-บริโภค บริโภค อุปโภค - บริโภค 

และใช้ในการเกษตร เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ในฤดูแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

18 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า 1. เพื่อขุดลอกเหมืองส่งน้ า กวา้งเฉล่ีย 3.00 เมตร - - - 72,000 - เหมืองส่งน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากทางหลวงแผ่นดิน 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว 340.00 เมตร จ านวน เพยีงพอต่อการ

สายหนองสรวง - ด่านขุนทด สะดวก  กักเก็บน้ าและ ลึกเฉล่ีย 1.50 เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ไปทางทศิตะวนัตก พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ วางทอ่คสล.อัดแรงมอก. และท าการเกษตร

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก ต่อความต้องการของ ชั้น 3 Ø 0.60 เมตร ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ 2 จุด รวมจ านวน 10

เกษตรและลดปญัหา ทอ่น

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร

19 โครงการขุดลอกหว้ยทา่โพธิ ์ 1. เพื่อขุดลอกหว้ยทา่โพธิ์ กวา้ง 8.00 เมตร - - - - 128,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 จากฝายทา่ม่วง- แยกเล้าเปด็ 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ยาว 200 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก อุปโภค - บริโภค และ ลึก 2.00 เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการถมโกรกโตน และเสริมฝ่ังเพื่อปอูงกันการพงัทลาย กวา้ง  18  เมตร - - - 306,000 - มีแหล่งน้ าในปอูงกันการพงั กองช่าง

คันคูใหใ้หญ่และสูงขึ้น ละเลิงของฝ่ังคันคู และเก็บกักน้ า ยาว  85  เมตร การอุปโภค- ทลายฝ่ังคันคู 

ยายเมือง (นานางหลัน) ได้ปริมาณที่มาก ลึก  5.00  เมตร บริโภค และเก็บกักน้ าได้

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก เพิ่มขึ้น ปริมาณที่มากขึ้น

ร้อยละ 5

21 โครงการร้ือฝ่ังคันคู และถมสระน้ าเพื่อปรับภมูิทศัน์ และให้ กวา้ง  37  เมตร - - - - 500,000 มีแหล่งน้ าในท าใหล้ดค่าใช้จ่าย กองช่าง

สาธารณะ สระศาลาบน ประชาชนใช้ในการปลูกพชื ยาว   85  เมตร การอุปโภค- ในการครองชีพ 

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก ผักสวนครัว สูง  4.00  เมตร บริโภค และประชาชนมี

เพิ่มขึ้น รายได้เสริม

ร้อยละ 5

22 โครงการขุดลอกคูคลองทา่น้ า1. เพื่อขุดลอกคูคลอง ความยาว 700 เมตร - - - - 630,000  มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

 -ทา่วงัโพลง ทา่น้ า - ทา่วงัโพลง กวา้ง 15 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก 1.5 เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

23 โครงการขุดสระน้ า (สระนอกเดิม)1. เพื่อขุดสระน้ า พื้นที่ 8 ไร่ ลึก 3.00 เมตร - - 500,000 500,000 500,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย (สระนอกเดิม) ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ 38,400 ลบ.ม. บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ า 1. เพื่อก่อสร้างฝายชลอน้ า นานายแสวง - ทางลง - - - - 950,000 ฝายชลอน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ หนองกก จ านวน เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ในหน้าแล้ง

25 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 1. เพื่อก่อสร้างฝายน้ าล้น ก่อสร้างฝายน้ าล้น - - - - 950,000 ฝายน้ าล้น ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ นานายเชิด จ านวน เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ในหน้าแล้ง

26 โครงการขุดลอกล าหว้ยทา้ยเหมือง 1. เพื่อขุดลอกล าหว้ย กวา้ง  15  เมตร - - - 1,200,000 1,200,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ทา้ยเหมือง ยาว 2,000 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

ต าบลด่านนอก เชื่อมบา้นพระ2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก  2.00  เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ 3 ต าบลด่านใน อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

อ าเภอด่านขุนทด ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

จังหวดันครราชสีมา หน้าแล้ง

27 โครงการขุดลอกคลองคลองโพธิ์1. เพื่อขุดลอกคลอง กวา้ง 15 เมตร - - - - 720,000  มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย คลองโพธิ์ ยาว 600 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก 2 เมตร บริโภค อุปโภค - บริโภค 

อุปโภค - บริโภค และ เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ใช้ในการเกษตรใน ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

หน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
28 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 1. เพื่อขุดลอกเหมืองน้ า - - - 60,000 - เหมืองน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากบอ่ขยะ - สระประปา 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ จ านวน เพยีงพอต่อการ

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย สะดวก  กักเก็บน้ าและ กวา้ง  2.00  เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ ยาว 500 เมตร และท าการเกษตร

ต่อความต้องการของ ลึก  1.5  เมตร ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ

เกษตร และลดปญัหา

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร

29 โครงการขุดลอกสระประปา 1. เพื่อขุดลอกสระประปา พื้นที่ 3 ไร่ - - - - 384,000 มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย 2. เพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ ลึก 2 เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

อุปโภค - บริโภค และ บริโภค อุปโภค - บริโภค 

ใช้ในการเกษตรใน เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

หน้าแล้ง ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

30 โครงการปรับปรุงเสริมคันฝายเพื่อกักเก็บน้ าใช้ในการ กวา้ง  3  เมตร - - - 100,000 - มีแหล่งน้ าในประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

น้ าล้นวงัน้ าแดง พร้อมก่อสร้างเกษตรในหน้าแล้งและเพื่อ ยาว   10  เมตร การอุปโภค- เพยีงพอต่อการ

สะพานข้ามฝาย ความคงทน พร้อมก่อสร้างสะพานข้าม บริโภค อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ ฝาย เพิ่มขึ้น และท าการเกษตร

ร้อยละ 5 ในหน้าแล้ง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย งบประมาณ ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 1. เพื่อขุดลอกเหมืองน้ า กวา้ง  3.00  เมตร - - - - 84,000 เหมืองน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากมาบยางไปทางทศิตะวนัออก2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว 350 เมตร จ านวน เพยีงพอต่อการ

 - ดอนอีโง๊ะ สะดวก  กักเก็บน้ าและ ลึก  2  เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ และท าการเกษตร

ต่อความต้องการของ ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ

เกษตร และลดปญัหา

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร

32 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ า 1. เพื่อขุดลอกเหมืองน้ า กวา้ง  3.00  เมตร - - - - 453,000 เหมืองน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากสระตะวนัตกไปทางทศิใต้ - 2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว 1,890 เมตร จ านวน เพยีงพอต่อการ

มาบยาง สะดวก  กักเก็บน้ าและ ลึก  2.00  เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ และท าการเกษตร

ต่อความต้องการของ ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ

เกษตร และลดปญัหา

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร

33 โครงการขุดลอกเหมืองน้ า 1. เพื่อขุดลอกเหมืองน้ า กวา้ง  3.00  เมตร - - - - 192,000 เหมืองน้ า ประชาชนมีน้ าใช้ กองช่าง

จากนานายสิทธิไ์ปทางทศิเหนือ2. เพื่อใหน้้ าไหลผ่านได้ ยาว 800 เมตร จ านวน เพยีงพอต่อการ

 - สระตะวนัตก สะดวก  กักเก็บน้ าและ ลึก  2.00  เมตร 1 แหง่ อุปโภค - บริโภค 

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่ พฒันาแหล่งน้ าใหเ้พยีงพอ และท าการเกษตร

ต่อความต้องการของ ในหน้าแล้ง

ประชาชนในการท าการ

เกษตร และลดปญัหา

น้ าทว่มพื้นที่การเกษตร
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
        2.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแก้ไขปญัหาความ 1. เพื่อแก้ไขปญัหาความ ประชาชนต าบลด่านนอก - - - - 150,000 ประชาชน ท าใหพ้ฒันาขีดความ ส านักงานปลัด

ยากจนตามปรัชญา ยากจนโดยใช้องค์ความรู้ มีรายได้ สามารถในการพึ่ง อบต.ด่านนอก

เศรษฐกิจพอเพยีง บนพื้นฐานความพอเพยีง เพิ่มขึ้น ตนเองทั้งในกิจกรรม

ในภมูินิเวศน์ที่หลาก ร้อยละ 5 การผลิต การสร้างวนิัย

หลาย วนิัยในการใช้จ่าย

2. เพื่อพฒันารูปแบบการ และการจัดการปอูงกัน

แก้ไขปญัหาความยากจน ความเส่ียงต่างๆ 

ตามแนวคิดเศรษฐกิจ

แบบพอเพยีง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการเพิ่มสมรรถนะผู้น า ๑. เพื่อใหผู้้ฝึกอบรมได้ ประชาชนต าบลด่านนอก - - - 7,500 - ร้อยละของ ท าใหเ้พิ่มความเปน็ผู้น า ส านักงานปลัด

เข้าใจหลักการน าตน ผู้น าที่กล้า โดยอาศัยหลักความ อบต.ด่านนอก

น าคน และน างานโดย แสดงออก เปน็ธรรม เข้าใจหลัก

อาศัยหลักความเปน็ธรรม การพฒันาจิตส านึก

๒. เพื่อใหผู้้ฝึกอบรมได้ สากล เข้าใจหลัการ

เข้าใจหลักการพฒันาจิต บริหารชีวติเพื่อสร้าง

ส านึกสากล สมดุลใหก้ับชีวติและ

๓. เพื่อใหผู้้ฝึกอบรมได้ การท างาน

เข้าใจหลักการบริหาร

ชีวติเพื่อสร้างสมดุลให้

กับชีวติและการท างาน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับ หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการพฒันาและส่งเสริม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน 1. ส่งเสริมอาชีพ 50,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน 1. ประชาชนมีความรู้ ส านักงานปลัด

กลุ่มอาชีพต าบลด่านนอก ใหป้ระชาชนในเขตต าบล ใหก้ับประชาชนต าบล มีรายได้ ทกัษะ วชิาชีพสามารถ อบต.ด่านนอก

ด่านนอกได้มีความรู้และ ด่านนอก กลุ่มอาชีพ เพิ่มขึ้น น าความรู้ที่ได้รับไป

ทกัษะวชิาสามารถ 2. จัดอบรมใหค้วามรู้ใน ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพ สร้าง

น าความรู้ที่ได้รับไป หลักวชิาการที่จ าเปน็ รายได้และพฒันาคุณ

ประกอบอาชีพ เกิดการ ส าหรับการประกอบ ภาพชีวติ

รวมกลุ่มอาชีพและพฒันา ธรุกิจใหป้ระสบความ 2. เปน็การพฒันากลุ่ม

ผลิตภณัฑ์ชุมชน ส าเร็จ ใหก้ับผู้ประกอบ การผลิตสินค้า OTOP 

การและผู้ความต้ังใจ ของต าบลในระยะยาว

จะเปน็ผู้ประกอบการ

3. เผยแพร่ประชา

สัมพนัธผ์ลิตภณัฑ์ชุมชน 

เพื่อยกระดับสู่สินค้า 

OTOP

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 1  การพัฒนาและเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการเกษตร
    2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ
        2.2  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมและ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ คณะกรรมการศูนย์ฯ 18,000 - - - - ประสิทธิ ได้เรียนรู้และเข้าใจด้าน ส านักงานปลัด

สนับสนุนศูนย์บริการและ ด าเนินงานของคณะกรรมการจ านวนคร้ังของการ ภาพใน วชิาการเกษตรเพื่อน า อบต.ด่านนอก

ถ่ายทอดการเกษตรต าบล ศูนย์บริการและถ่ายทอด ประชุม อย่างน้อยปลีะ การปฎบิติั ไปเปน็แนวทางในการ

ด่านนอก การเกษตร  1 คร้ัง งานสูง พฒันาถ่ายทอดใหก้ับ

ร้อยละ 60 เกษตรต าบลด่านนอก

ขึ้นไป ต่อไป

2 โครงการรณรงค์และ เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตรกรได้ 1. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ย - - - 20,000 - ประชาชน เกษตรกรลดการใช้สาร ส านักงานปลัด

ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงสภาพอินทรีย์ชีวภาพและลด มีรายได้ เคมี  ลดต้นทนุการผลิต อบต.ด่านนอก

ชีวภาพและลดการใช้ ดินใหเ้หมาะสมกับการเจริญการใช้สารเคมี เพิ่มขึ้น ท าใหม้ีสุขภาพที่ดีขึ้น

สารเคมี เติบโตของพชื 2. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง ร้อยละ 5

ต าบล  100  คน

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการจัดหาวสัดุการ เพื่อจัดหาสารเคมีและก าจัด ประชาชนต าบลด่านนอก - - - - 10,000 ประชาชน เกษตรกรได้รับผลผลิต ส านักงานปลัด

เกษตร ศัตรูพชืและอุปกรณ์ มีรายได้ ทางการเกษตรที่มีคุณ อบต.ด่านนอก

เคร่ืองมือการเกษตร เช่น เพิ่มขึ้น ภาพท าใหม้ีรายได้จาก

เคร่ืองวดัปริมาตรความเปน็ ร้อยละ 5 ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น

กรด-ด่างของดิน

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแปรรูป1. ส่งเสริมกิจกรรมการ - - 20,000 - - ประชาชน เพิ่มรายได้ใหก้ับเกษตร ส านักงานปลัด

การแปรรูปสินค้าทางการ ผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปสินค้าทางการ มีรายได้ กร อบต.ด่านนอก

เกษตร เกษตร เพิ่มขึ้น

2. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง ร้อยละ 5

ต าบล  70  คน

5 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อส่งแสริมใหป้ระชาชนได้ 1. จัดหาเมล็ดพนัธุพ์ชื - - - - 10,000 ประชาชน ลดรายจ่ายสร้างรายได้ ส านักงานปลัด

พอเพยีง ด าเนินชีวติตามแนวพระราช2. จัดท าแปลงสาธติการ มีรายได้ ใหก้ับประชาชน อบต.ด่านนอก

ด าริเศรษฐกิจพอเพยีง เกษตร เพิ่มขึ้น

3. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง ร้อยละ 5

ต าบล  100  คน  

6 โครงการกองทนุเมล็ดพนัธุ์ 1. เพื่อใหเ้กษตรกรได้มี จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง - - - 30,000 - ประชาชน ได้น าความรู้มาพฒันา ส านักงานปลัด

ข้าว เมล็ดพนัธุข์้าวดีได้ปรับ ต าบล  100  คน มีรายได้ และถ่ายทอดใหก้ับ อบต.ด่านนอก

ปรุงพนัธข์้าวในต าบล เพิ่มขึ้น เกษตรกรต าบลด่าน

2. เพื่อช่วยแบง่เบาภาระ ร้อยละ 5 นอกต่อไป

ค่าใช้จ่ายลดต้นทนุใน

การผลิต

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหป้ระชาชนมีความรู้ 1. จัดอบรมแก้ไขปญัหา - - - - 20,000 ประชาชน ประชาชนมีความรู้ด้าน ส านักงานปลัด

เพื่อเพิ่มพนูผลผลิตทาง ทางการเกษตร ดินเค็ม มีรายได้ การเกษตรเพิ่มขึ้น อบต.ด่านนอก

การเกษตร 2. การแก้ไขปญัหาเพล้ีย เพิ่มขึ้น

แปงู ร้อยละ 5

3. จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง

ต าบล  100  คน

8 โครงการอบรมส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง - - - 30,000 - ประชาชน สามารถน าความรู้มาใช้ ส านักงานปลัด

อาชีพการท านาและ เกษตรกรใหม้ีความรู้ด้าน ต าบล  100  คน มีรายได้ เพิ่มประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

สนับสนุนเมล็ดพนัธุ์ การผลิตและการเลือก เพิ่มขึ้น การผลิตพชื ซ่ึงจะ

ข้าวพนัธุดี์และข้าวหอม พนัธุพ์ชื ร้อยละ 5 สามารถลดต้นทนุ

มะลิ 2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตร การผลิต พฒันา

เกิดการแลกเปล่ียนรู้ด้าน คุณภาพชีวติและความ

วชิาการ ระหวา่งเกษตกร เปน็อยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน

ต่าง ๆ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการอบรมส่งเสริม 1. เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง - - 10,000 - - ประชาชน สามารถน าความรู้มาใช้ ส านักงานปลัด

อาชีพการปลูกมัน เกษตรกรใหม้ีความรู้ด้าน ต าบล  100  คน มีรายได้ เพิ่มประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

ส าปะหลังและการปลูก การผลิตและการเลือก เพิ่มขึ้น การผลิตพชื ซ่ึงจะ

พชืหมุนเวยีน พนัธุพ์ชื ร้อยละ 5 สามารถลดต้นทนุ

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้กษตร การผลิต พฒันา

เกิดการแลกเปล่ียนรู้ด้าน คุณภาพชีวติและความ

วชิาการ ระหวา่งเกษตกร เปน็อยู่ที่ดีขึ้น 

ผู้น าชุมชน และหน่วยงาน

ต่าง ๆ

10 โครงการอบรมใหค้วามรู้ 1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและ จ านวนผู้เข้าอบรมทั้ง - - 10,000 - - ประชาชน สามารถน าความรู้มาใช้ ส านักงานปลัด

การแก้ไขปญัหาดินเค็ม การใช้สารอินทรีย์ลดการ ต าบล  100  คน มีรายได้ เพิ่มประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

ดินเปร้ียวและดินเส่ือม ใช้สารเคมีทางการเกษตร เพิ่มขึ้น การผลิตพชื ซ่ึงจะ

คุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพชื ร้อยละ 5 สามารถลดต้นทนุ

สดในการปรับปรุงบ ารุงดิน การผลิต พฒันา

ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการ คุณภาพชีวติและความ

อนุรักษดิ์นและน้ า เปน็อยู่ที่ดีขึ้น 

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมติ ิเพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาต ิและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่9 ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปอูงกันและ 1. เพื่อเปน็การบริการแก่ผู้ 1. จัดท าปาูยประชา 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การเกิดอุบติั 1. ท าใหผู้้ขับขี่มีจุด ส านักงานปลัด

ลดอุบติัเหตุทางถนน ที่เดินทางผ่านพื้นที่ในเขต สัมพนัธโ์ครงการ เหตุในพื้นที่ พกัผ่อนระหวา่งการ อบต.ด่านนอก

ช่วงเทศกาลวนัปใีหม่ ต าบลด่านนอก 2. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับ ลดลงเปน็ 0 เดินทาง

2. เพื่อใหม้ีจุดพกัรถเพื่อ บริการประชาชนที่เดิน 2. ได้ทราบข้อมูล

ปอูงกันการเกิดอุบติัเหตุ ทางผ่านจุดบริการภายใน เส้นทางการเดินทางที่

3. ลดอุบติัเหตุในช่วง ต าบลด่านนอก สะดวกและรวดเร็ว

เทศกาลปใีหม่

2 โครงการปอูงกันและ 1. เพื่อเปน็การบริการแก่ผู้ 1. จัดท าปาูยประชา 10,000 15,000 15,000 15,000 15,000 การเกิดอุบติั 1. ท าใหผู้้ขับขี่มีจุด ส านักงานปลัด

ลดอุบติัเหตุทางถนน ที่เดินทางผ่านพื้นที่ในเขต สัมพนัธโ์ครงการ เหตุในพื้นที่ พกัผ่อนระหวา่งการ อบต.ด่านนอก

ช่วงเทศกาลวนัสงกรานต์ ต าบลด่านนอก 2. จัดหาอุปกรณ์ส าหรับ ลดลงเปน็ 0 เดินทาง

2. เพื่อใหม้ีจุดพกัรถเพื่อ บริการประชาชนที่เดิน 2. ได้ทราบข้อมูล

ปอูงกันการเกิดอุบติัเหตุ ทางผ่านจุดบริการภาย เส้นทางการเดินทางที่

3. ลดอุบติัเหตุในช่วง ในต าบลด่านนอก สะดวกและรวดเร็ว

เทศกาลสงกรานต์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการฝึกอบรมอาสา 1. เพื่อใหส้มาชิก ประชาชน อปพร.ต าบลด่านนอก - - - - 300,000 อปพร. 1. ท าใหผู้้ที่เข้ารับการ ส านักงานปลัด

สมัครปอูงกันภยัฝุาย ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ อบรมสามารถน าความรู้ อบต.ด่านนอก

พลเรือน (อปพร.) เกี่ยวกับการปอูงกันและ ปฏบิติังานได้ ไปปฏบิติัได้

หลักสูตรจัดต้ัง (5 วนั) บรรเทาสาธารณภยัใน มีประสิทธิ 2. ท าใหผู้้ที่เข้ารับการ

ด้านต่างๆ ภาพ อบรมสามารถระงับเหตุ

2. เพื่อใหส้มาชิก อปพร.ได้  ร้อยละ 80 เพลิงไหม้เบื้องต้นได้

เรียนรู้และมีประสบการณ์ 3. ท าใหป้ระชาชนรู้จัก

จริง ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

จากการเข้ารับการฝึกอบรม ประโยขน์

3. เพื่อเพิ่มเครือข่ายความ

ร่วมมือภาคประชาชนให้

เพิ่มมากขึ้นตามนโยบาย

4 โครงการวนัอาสาสมัคร 1. เพื่อกระตุ้นให ้อปพร อปพร.ต าบลด่านนอก 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 อปพร. 1. ท าให ้อปพร.มี ส านักงานปลัด

ปอูงกันภยัฝุายพลเรือน ทกุคนได้ตระหนักถึงความ ใม่น้อยกวา่ กิจกรรมร่วมกัน อบต.ด่านนอก

เปน็อาสาสมัครในการ ร้อยละ 50 2. ท าใหส้มาชิก อปพร. 

ช่วยเหลือผู้ประสบภยัต่างๆ มีขวญัและ เกิดความสามัคคีและ

อย่างต้ังใจและจริงจัง ก าลังใจใน ความร่วมมือร่วมใจใน

2. เพื่อใหส้มาชิกมีกิจกรรม การปฏบิติั การท างานมากขึ้น

ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ หน้าที่ 3. เกิดการมีส่วนร่วม

3. เพื่อเปน็การเชิดชูเกียรติ ของภาคประชาชน

เหล่า อปพร.  

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการฝึกอบรมทบทวน 1.เพื่อใหส้มาชิก ประชาชน อปพร.ต าบลด่านนอก - - 150,000 - - อปพร. 1. ท าใหผู้้ที่เข้ารับการ ส านักงานปลัด

อาสาสมัครปอูงกันภยัฝุาย ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว สามารถ อบรมสามารถน าความรู้ อบต.ด่านนอก

พลเรือน กับการปอูงกันและบรรเทา ปฏบิติังานได้ ไปปฏบิติัได้

สาธารณภยัในด้านต่างๆ มีประสิทธิ 2. ท าใหผู้้ที่เข้ารับการ

2.เพื่อใหส้มาชิก ประชาชน ภาพ อบรมสามารถระงับเหตุ

ได้เรียนรู้และมีประสบ  ร้อยละ 80 เพลิงไหม้เบื้องต้นได้

การณ์จริงจากการเข้ารับ 3. ท าใหป้ระชาชนรู้จัก

การฝึกอบรม ใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยขน์

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 469,470 490,550 494,380 494,380 494,380 เด็ก นักเรียนเด็กได้รับสารอาหารเสริม กองการศึกษา 

ด้านโภชนาการของเด็กให้ ใหแ้ก่เด็กศูนย์พฒันา ร้อยละ 100ที่มีประโยชน์ต่อการ ศาสนาและ

มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เด็กเล็กองค์การบริหาร ได้รับอาหาร เจริญเติบโตของร่างกาย วฒันธรรม

เปน็บคุคลที่มีคุณภาพของ ส่วนต าบลด่านนอกและ เสริม (นม) 

สังคม นักเรียนในสังกัด ครบ

ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(สพฐ.)

จ านวน 2 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสนับสนุน 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัด จัดซ้ือ/จัดจ้างท าอาหาร 181,300 313,600 284,200 284,200 284,200 เด็กศูนย์ฯ เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กได้ กองการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายการบริหาร อาหารกลางวนัใหก้ับเด็ก กลางวนั ส าหรับศูนย์ ร้อยละ 100รับอาหารที่ดีและมี ศาสนาและ

สถานศึกษา อาหาร ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง พฒันาเด็กเล็กขององค์การ ได้รับอาหาร พลานามัยที่แข็งแรง วฒันธรรม

กลางวนัใหก้ับเด็กศูนย์ 2 ศูนย์ บริหารส่วนต าบล กลางวนัครบ สามารถพฒันาร่างกาย

พฒันาเด็กเล็ก 2. เพื่อใหเ้ด็กศูนย์พฒันา ด่านนอก จ านวน 2 ศูนย์ ใหส้มบรูณ์และมี

เด็กฯ มีโภชนาการที่ดีได้ ประสิทธภิาพ

สารอาหารที่จ าเปน็ต่อ

ร่างกาย

3 โครงการจัดงานวนัเด็ก 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย นักเรียนในเขตพื้นที่ 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 จ านวนเด็กที่เข้านักเรียนได้ร่วมท า กองการศึกษา 

แหง่ชาติ ตามโครงการวนัเด็ก อบต.ด่านนอก ร่วมโครงการกิจกรรมวนัเด็กร่วมกัน ศาสนาและ

แหง่ชาติ วนัเด็กแหง่ชาติและได้แสดงออกในทาง วฒันธรรม

2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ที่ถูกต้อง

จัดกิจกรรมวนัเด็กแหง่ชาติ

และเด็กได้แสดงออกใน

ทางที่ถูกต้อง

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้ เพื่อใหเ้ด็กมีพฒันาการที่ดี จัดซ้ือวสัดุการศึกษา 62,900   108,800   98,600   98,600   98,600   จ านวนส่ือที่จัดเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

จ่ายการบริหารสถานศึกษา จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั ส่ือการเรียนการสอนให้ การเรียนการมีความรู้ ความสามารถ ศาสนาและ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับ (อายุ 2 - 5 ป)ี ในศูนย์ กับเด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก สอน มีการพฒันาทกัษะและมี วฒันธรรม

สนุนค่าจัดการเรียนการ พฒันาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ พฒันาการที่ดี

สอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

(รายหวั)

.

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการเสริมสร้าง 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย เด็กเล็กในศูนย์พฒันาฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 เด็ก ร้อยละ เด็กมีโลกทศัน์ที่กวา้งและ กองการศึกษา 

ประสบการณ์เรียนรู้แก่ ตามโครงการเสริมสร้าง จ านวน 2 ศูนย์ ในสังกัด 90 ได้รับ รู้จักการร่วมกิจกรรม ศาสนาและ

เด็กเล็ก ประสบการณ์เรียนรู้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล ประสบการณ์และได้รับความรู้เพิ่มเติม วฒันธรรม

เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ด่านนอก เรียนรู้นอก จากกิจกรรมนอก

บา้นด่านนอก และศูนย์ หอ้งเรียน หอ้งเรียน

พฒันาเด็กเล็กบา้น

ละเลิงพมิาน

2. เพื่อเปน็การส่งเสริม

การท ากิจกรรมร่วมกัน

ของเด็กและเปน็การเปดิ

โลกกวา้งการเรียนรู้และ

พฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวยั เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก - 46,330   36,160   53,110   53,110   เด็กร้อยละ100เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็ก กองการศึกษา

การบริหารสถานศึกษา (อายุ 3 - 5 ป)ี ในศูนย์ จ านวน 2 ศูนย์ ในศูนย์พฒันามีความรู้ ความสามารถ ศาสนาและ

เงินอุดหนุนส าหรับสนับ พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.)  - ค่าหนังสือเรียน เด็กเล็กได้รับมีการพฒันาทกัษะและมี วฒันธรรม

สนุนค่าใช้จ่ายในการจัด ประกอบด้วย การสนับสนุนพฒันาการที่ดี

การศึกษาส าหรับศูนย์ ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ อัตราคนละ 200 บาท/ปี ด้านการศึกษา

พฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ  - ค่าอุปกรณ์การเรียน

นักเรียน ค่ากิจกรรม อัตราคนละ 200 บาท/ปี

พฒันาผู้เรียน  - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

อัตราคนละ 300 บาท/ปี

 - ค่ากิจกรรมพฒันา

ผู้เรียน

อัตราคนละ 430 บาท/ปี

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการส่งเสริมทกัษะด้าน 1. เพื่อใหเ้ด็กกล้าแสดง จัดหาเคร่ืองดนตรีสากล - - 10,000 - - เด็กร้อยละ 901. เด็กได้แสดงออกทาง กองการศึกษา 

ศิลปะ ดนตรีและการแสดง ออกทางดนตรี อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง มีอารมณ์และดนตรี ศาสนาและ

2. เพื่อพฒันาบคุลิกภาพ สติปญัญาดี 2. เด็กมีบคุลิกภาพที่ดี วฒันธรรม

ที่ดีของเด็ก 3. เด็กมีพฤติกรรมที่ดี

3. เพื่อเสริมสร้างความ

สนใจด้านดนตรีใหแ้ก่เด็ก

8 โครงการสนับสนุน เพื่อใหเ้ด็กเล็กมีเคร่ืองเล่น เด็กเล็กในศูนย์พฒันาเด็กฯ - - - 100,000 - เด็กร้อยละ 90ช่วยส่งเสริมและกระตุ้น กองการศึกษา 

เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น กลางแจ้ง สังกัดองค์การบริหารส่วน มีอารมณ์และพฒันาการทางด้าน ศาสนาและ

ต าบลด่านนอก  สติปญัญาดี ร่างกายกล้ามเนื้อ จิตใจ วฒันธรรม

จ านวน  2 ศูนย์ อารมณ์รวมทั้งสมองใน

การคิดแก้ปญัหาของ

เด็ก ๆ

9 โครงการวนัส าคัญทาง 1. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - นักเรียนใน นักเรียนในศูนย์ฯ ได้ กองการศึกษา

พระพทุธศาสนา เกี่ยวกับวนัส าคัญทาง เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ศูนย์ฯ เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวนัส าคัญ ศาสนาและ

พระพทุธศาสนา กิจกรรมไม่ ทางพระพทุธศาสนาและ วฒันธรรม

2. เพื่อใหน้ักเรียนได้เรียนรู้ น้อยกวา่ เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

จากแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 60%นอกสถานที่ ส่งเสริมให้

นอกสถานที่ เช่นวดั เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม

10 โครงการอนุรักษป์ระเพณี เพื่อใหน้ักเรียนได้ร่วม เด็กนักเรียนศูนย์พฒันา - - - - - นักเรียนใน นักเรียนในศูนย์ฯ ได้ กองการศึกษา

และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น กิจกรรมและเรียนรู้กับ เด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ศูนย์ฯ เข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี ศาสนาและ

การอนุรักษป์ระเพณี กิจกรรมไม่ ทอ้งถิ่น ส่งเสริมใหเ้ด็กมี วฒันธรรม

และภมูิปญัญาทอ้งถิ่น น้อยกวา่ คุณธรรม จริยธรรม

ตระหนักถึงความภมูิใจใน ร้อยละ 60%

ความเปน็ไทย

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการปฐมนิเทศ 1. เพื่อใหผู้้ปกครองทราบ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง - - - - - เด็กนักเรียน ท าใหผู้้ปกครองทราบ กองการศึกษา

ผู้ปกครอง เกี่ยวกับนโยบายและการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและเกี่ยวกับนโยบายการจัด ศาสนาและ

เรียนการสอนของศูนย์ จ านวน 2 ศูนย์ฯ ครู ร้อยละ 90การเรียนการสอน หลัก วฒันธรรม

พฒันาเด็กเล็ก ได้ท ากิจกรรมการปฏบิติัและข้อตกลง

2. เพื่อใหผู้้ปกครงทราบ ร่วมกัน ต่าง ๆ และมีความรู้

หลักการปฏบิติัและข้อ พื้นฐานเกี่ยวกับการเล้ียง

ตกลงต่างๆของศูนย์พฒันา ดูเด็กที่เพิ่มพฒันาการ

เด็กเล็ก เรียนรู้ของเด็กฯ

3. เพื่อใหผู้้ปกครองมี

พื้นฐานเกี่ยวกับการเล้ียง

ดูมีความรู้เพิ่มพฒันาการ

เรียนรู้ของเด็ก

เพิ่มพฒันาการเรียนรู้

ของเด็ก

12 โครงการอบรมใหค้วามรู้ เพื่อใหค้ณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร - - - - - คณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร กองการศึกษา

บทบาทหน้าที่ของคณะ บริหารศพด. มีความรู้และ ศพด. บริหาร ศพด.ศพด. มีความรู้ความ ศาสนาและ

กรรมการบริหาร ศพด. เข้าใจบทบาทหน้าที่อย่าง มีการประชุมเข้าใจในบทบาทหน้าที่ วฒันธรรม

ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างน้อย

ปลีะ 4 คร้ัง

ตามระเบยีบ

ที่ก าหนด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
13 โครงการเยี่ยมบา้นนักเรียน 1. เพื่อใหผู้้ปกครองได้ เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง - - - - - เด็กนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยว กองการศึกษา

ทราบแนวปฏบิติั ในการ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ผู้ปกครองและข้องได้ทราบถึงการจัด ศาสนาและ

ร่วมมือกับศูนย์พฒันาเด็ก จ านวน 2 ศูนย์ฯ ครู ร้อยละ 90กิจกรรม ได้มีโอกาส วฒันธรรม

เล็ก เพื่อพฒันาความพร้อม ได้ท ากิจกรรมซักถามปญัหา ท าความ

ใหแ้ก่เด็กนักเรียน ร่วมกัน เข้าใจกับครูศูนย์พฒันา

2. เพื่อใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้อง เด็กเล็ก และรับทราบ

กับผู้เรียนทกุฝุาย ได้รับ ปญัหาต่าง ๆ ของเด็ก

ทราบและใหค้วามร่วมมือ

ในการจัดกิจกรรม

3. เพื่อใหผู้้ปกครองได้มี

โอกาส ซักถามปญัหา 

ท าความเข้าใจ กับศูนย์

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหาร อุดหนุนค่าอาหารกลางวนั832,000 768,000 800,000 800,000 800,000 นักเรียน นักเรียนได้รับอาหาร กองการศึกษา 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย กลางวนัใหแ้ก่เด็กนักเรียน ใหแ้ก่เด็กนักเรียนในสังกัด ร้อยละ 100ที่ดีและมีพลานามัย ศาสนาและ

การบริหารสถานศึกษา  ในสังกัดส านักงานคณะ ส านักงานคณะกรรมการ ได้รับอาหาร ที่แข็งแรงสามารถ วฒันธรรม

(อาหารกลางวนั) กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กลางวนัครบ พฒันาร่างกายให้

ตามโครงการอาหาร (สพฐ) ประกอบด้วย จ านวน 2 โรงเรียน ทกุคน สมบรูณ์อย่างทั่วถึง

กลางวนัส าหรับนักเรียน โรงเรียนวดับา้นด่านนอก โรงเรียนวดับา้นด่านนอก และต่อเนื่อง

ขาดแคลน โรงเรียนวดับา้น (เสรีธรรมวทิยา) และ (เสรีธรรมวทิยา)และ

ด่านนอก (เสรีธรรมวทิยา) โรงเรียนบา้นละเลิงพมิาน โรงเรียนบา้นละเลิงพมิาน

และโรงเรียนบา้นละเลิง และเพื่อใหเ้ด็กนักเรียน

พมิาน สังกัดส านักงาน ทกุคนได้รับอาหารกลางวนั

คณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย ประชาชนทั่วไป 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน ค้นหาภาวะความเส่ียงได้ กองสาธารณสุข

อย่างยั่งยืนในต าบล โครงการสุขภาพดีถ้วนหน้า ต าบลด่านนอก ร้อยละ 60 ในระดับหนึ่งและ และส่ิงแวดล้อม

ด่านนอก อย่างยั่งยืนในต าบล มีสุขภาพที่ ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น

ด่านนอก และออกบริการ แข็งแรง

ตรวจสุขภาพเคล่ือนที่

2 โครงการรณรงค์ควบคุม เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ 1. ฉีดพน่หมอกควนั 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ไข้เลือดออก อัตราการปวุยด้วย กองสาธารณสุข

ปอูงกันโรคไข้เลือดออก เข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือด โรคไข้เลือดออก ลดลงเปน็ 0 โรคไข้เลือดออกของ และส่ิงแวดล้อม

ออกใหบ้คุคลครอบครัว 2. อบรมแกนน าควบคุม ประชากรในชุมชนลดลง

ชุมชนใหม้ีศักยภาพในการ โรค อสม, ผู้น าชุมชน 

ดูแลและลดการแพร่ จ านวน 70 คน

ระบาด

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการสัตวป์ลอดโรค เพื่อขับเคล่ือนโครงการสัตว์ จ านวนประชากรสุนัข/ - 30,000 36,000 36,000 36,000 จ านวน ในพื้นที่ต าบลด่านนอก กองสาธารณสุข

คนปลอดภยั จากโรคพษิ ปลอดโรคคนปลอดภยัจาก แมว ทั้งที่มีเจ้าของและ สุนัขและแมวปลอดจากโรคพษิสุนัข และส่ิงแวดล้อม

สุนัขบา้ ตามพระปณิธาน โรคพษิสุนัขบา้ ตามพระ ไม่มีเจ้าของ ที่ได้จากการ ที่ได้รับการ บา้

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ ปณิธานศ.ดร.สมเด็จ ส ารวจในพื้นที่ต าบล ควบคุมและ

พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาู พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟาู ด่านนอกได้รับการควบคุม ปอูงกันโรค

จุฬาภรณวลัยลักษณ์ จุฬาภรณวลัยลักษณ์ และปอูงกันโรคพษิ พษิสุนัขบา้

อัครราชกุมารี กรมพระศรี อัครราชกุมารี กรมพระศรี สุนัขบา้

สวางควฒันวรขัตติยราช สวางควฒันวรขัตติยราช

นารี นารี

4 โครงการส่งเสริมการออก เพื่อใหป้ระชาชนได้ใช้เวลา หมู่ที่ 1-7 ต าบลด่านนอก 500,000 - 200,000 - - ประชาชน ประชาชนมีสุขภาพ กองสาธารณสุข

ก าลังกายเพื่อสุขภาพ วา่งใหเ้กิดประโยชน์  ร้อยละ 50 แข็งแรง และส่ิงแวดล้อม

ส่งผลใหม้ีสุขภาพร่างกาย ได้ออกก าลัง

ที่แข็งแรง กาย

เช่น เคร่ืองออกก าลังข้อเข่า

เคร่ืองออกก าลังกายแขน ขา

ลดหน้าทอ้ง เคร่ืองบริหาร

ข้อสะโพก เคร่ืองบริหารหลัง

ไหล่ ขา สะโพก แบบเบาะยก

ไร้สปริง เคร่ืองบริหารข้อ

สะโพกแบบเหวีย่งซ้าย-ขาว

(แบบเด่ียว) ฯลฯ

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 อุดหนุนกิจการที่เปน็ เพื่ออุดหนุนงานสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 ประชาชน กลุ่มอาสาสมัคร กองสาธารณสุข

สาธารณประโยชน์ มูลฐานใหแ้ก่อาสาสมัคร ต าบลด่านนอก จ านวน ร้อยละ 60 สาธารณสุขมีการพฒันา และส่ิงแวดล้อม

(อุดหนุนงานสาธารณสุข สาธารณสุข (อสม.) หมู่บา้น 7 หมู่บา้น มีสุขภาพที่ ศักยภาพเพิ่มมากขึ้น

มูลฐาน) ในเขตพื้นที่ต าบลด่านนอก แข็งแรง

6 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี 6,700 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นละเลิงพมิาน ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 1 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 204 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

7 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 6,000 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ ละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1 ประชาชน ละเลิงพมิาน มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติดละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
9 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 5,200 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นพระหวับงึ หมู่ที่ 2 ประชาชน พระหวับงึ มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ 7,500 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ พระหวับงึ หมู่ที่ 2 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
11 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติดพระหวับงึ หมู่ที่ 2 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติดบา้นน้อย หมู่ที่ 3 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

13 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี 6,700 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นน้อย  หมู่ที่ 3 ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 192 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 6,000 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นน้อย หมู่ที่ 3 ประชาชน น้อย หมู่ที่ 3 มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

15 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 4,200 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นด่านนอก หมู่ที่ 4 ประชาชน ด่านนอก มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
16 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ 8,500 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ ด่านนอก หมู่ที่ 4 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติด ด่านนอก หมู่ที่ 4 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
18 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 2,700 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นมะขามน้อย หมู่ที่ 5 ประชาชน มะขามน้อย มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ 10,000 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ มะขามน้อย หมู่ที่ 5 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
20 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติดมะขามน้อย หมู่ที่ 5 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 4,700 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นหวับอ่ หมู่ที่ 6 ประชาชน หวับอ่ มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ

 177



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ 8,000 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ หวับอ่ หมู่ที่ 6 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

งบประมาณ

 178



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
23 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติดหวับอ่ หมู่ที่ 6 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
24 โครงการการควบคุมโรค เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนใน ประชาชนในหมู่บา้น 5,000 - - - - จ านวน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

ขาดสารไอโอดีนของ หมู่บา้นมีความรู้ความเข้าใจ บา้นด่านเหนือ หมู่ที่ 7 ประชาชน ด่านเหนือ มีความรู้ และส่ิงแวดล้อม

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า ในการแก้ไขปญัหารขาด ที่เข้าร่วม ความเข้าใจในการแก้ไข

กรมสมเด็จพระเทพรัตน สารไอโอดีน มีความรู้ด้าน โครงการ ปญัหาการขาดสาร

ราชสุดาฯ สยามบรมราช โภชนาการที่ถูกต้องอันจะ ไอโอดีน มีความรู้ด้าน

กุมารี ช่วยใหป้ระชาชนมีภาวะ อาหารและโภชนาการ

โภชนาการที่ดี และแก้ ที่ถูกต้องอันจะช่วยให้

ปญัหาการขาดสารไอโอดีน ประชาชนมีภาวะ

โภชนาการที่ดี และ

แก้ไขปญัหาการขาด

สารไอโอดีน

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
25 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ 7,700 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ ด่านเหนือ หมู่ที่ 7 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

งบประมาณ

 181



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
26 โครงการรณรงค์และแก้ไข เพื่อใหก้ลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนผู้น าชุมชน เครือข่าย 7,300 7,300 - - - จ านวน กลุ่มวยัรุ่นและเยาวชน กองสาธารณสุข

ปญัหายาเสพติด เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ มีสุขภาพสุขภาพและกลุ่มวยัรุ่น ประชาชน เปน็ผู้มีสุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม

To be number one กายและสุขภาพจิตที่ดี รู้จัก และเยาวชนในหมู่บา้น ที่เข้าร่วม มีสุขภาพกายและ

ปอูงกันตนเองจากส่ิงเสพติด ด่านเหนือ หมู่ที่ 7 โครงการ สุขภาพจิตที่ดี รู้จัก

ใหโ้ทษ และหลีกเล่ียงตนเอง ปอูงกันตนเองจากส่ิง

ต่อสภาวะที่เส่ียงต่อความ เสพติดใหโ้ทษ และหลีก

รุนแรง โรคภยั อุบติัเหตุ เล่ียงตนเองต่อสภาวะ

และปญัหาทางเพศ เหน็คุณ ที่เส่ียงต่อความรุนแรง

ค่าในตัวเอง มีความมั่นใจ โรคภยั อุบติัเหตุ และ

กล้าแสดงออกอย่างถูกต้อง ปญัหาทางเพศ เหน็คุณ

เหมาะสม ค่าในตัวเอง มีความมั่น

ใจ รู้จักใช้เวลาวา่งให้

เกิดประโยชน์สูงสุด

งบประมาณ

 182



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
27 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ - 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ ละเลิงพมิาน หมู่ที่ 1 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ จ านวน  23  คน ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

28 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี - 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นพระหวับงึ  ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 2 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 25 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

งบประมาณ

 183



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
29 โครงการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อส่งเสริมใหห้ญิงมีครรภ์ หญิงวยัเจริญพนัธอ์ายุ - 8,500 - - - จ านวน หญิงมีครรภ ์หญิงใหน้ม กองสาธารณสุข

และสุขภาพอนามัยแม่และ หญิงใหน้มบตุรและทารก 15-44 ป ีหญิงต้ังครรภ์ ประชาชน บตุร และทารกแรกเกิด และส่ิงแวดล้อม

เด็ก ของสมเด็จ แรกเกิด จนถึงอายุ 3 ขวบ หญิงหลังคลอดและเครือ ที่เข้าร่วม จนถึงอายุ 3 ขวบ ได้

พระกนิษฐาธริาชเจ้า ได้รับบริการที่เหมาะสม ข่ายสุขภาพในหมู่บา้น โครงการ รับบริการที่เหมาะสม

กรมสมเด็จพระเทพรัตน หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ น้อย หมู่ที่ 3 หญิงต้ังครรภไ์ด้รับการ

ราชสุดาฯ สยามบรมราช ฝากครรภคุ์ณภาพ มีการ จ านวน  23  คน ฝากครรภคุ์ณภาพ มี

กุมารี เสริมทกัษะการดูแลหลัง การเสริมทกัษะการดูแล

คลอด ส่งเสริมใหม้ีการเล้ียง หลังคลอด ส่งเสริมใหม้ี

ลูกด้วยนมแม่ แม่มีความรู้ การเล้ียงลูกด้วยนมแม่

ด้านอาหารและโภชนาการ แม่มีความรู้ด้านอาหาร

ที่ถูกต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี และโภชนาการที่ถูก

โภชนาการที่ดี ต้องอันจะช่วยใหแ้ม่มี

โภชนาการที่ดี ลูกมีการ

เจริญเติบโต

30 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี - 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นด่านนอก ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 4 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 25 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
31 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี - 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นมะขามน้อย ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 5 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 25 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

32 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี - 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นหวับอ่ ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 6 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 25 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
33 โครงการสืบสานพระราช 1. เพื่อใหก้ลุ่มเปาูหมาย เครือข่ายสุขภาพและสตรี - 4,200 - - - จ านวน หญิงอายุ 30 ปขีึ้นไป กองสาธารณสุข

ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภยั สามารถตรวจมะเร็งเต้านม ที่อายุต้ังแต่ 30 ปขีึ้นไป ประชาชน ในหมู่บา้นสามารถ และส่ิงแวดล้อม

มะเร็งเต้านม ด้วยตนเองได้ ในหมู่บา้นด่านเหนือ ที่เข้าร่วม ตรวจมะเร็งเต้านม

2. เมื่อตรวจพบความผิดปกติหมู่ที่ 7 ต าบลด่านนอก โครงการ ด้วยตนเองได้ และเมื่อ

ในระยะเร่ิมต้นสามารถส่งต่ออ าเภอด่านขุนทด ตรวจพบความผิดปกติ

เพื่อรับการตรวจรักษาให้ จังหวดันครราชสีมา ในระยะเร่ิมต้นสามารถ

หายขาดได้ จ านวน 25 คน ส่งต่อ เพื่อรับการตรวจ

รักษาใหห้ายขาดได้

34 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 1 บา้น หมู่ที่ 1) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นละเลิงพมิาน ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

35 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 2 บา้น หมู่ที่ 2) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นพระหวับงึ ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
36 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 3 บา้น หมู่ที่ 3) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นน้อย ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

37 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 4 บา้น หมู่ที่ 4) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นด่านนอก ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

38 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 5 บา้น หมู่ที่ 5) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นมะขามน้อย ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

39 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 6 บา้น หมู่ที่ 6) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นหวับอ่ ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
40 อุดหนุนโครงการตาม เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพ ประชาชนในหมู่บา้น - - 20,000   20,000   20,000   ประชาชน ประชาชนในหมู่บา้น กองสาธารณสุข

พระราชด าริด้าน และคุณภาพชีวติที่ดี (อุดหนุนกรรมการหมู่ ร้อยละ 80 มีความรู้ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม
สาธารณสุข หมู่ที่ 7 บา้น หมู่ที่ 7) มีสุขภาพดี และสามารถน าไป

บา้นด่านเหนือ ปฏบิติัใหถู้กต้อง

(จ านวน 3 โครงการ)

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสายสัมพนัธ์ 1. เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ ผู้สูงอายุ  ประชาชน - - 80,000 80,000 80,000 จ านวน 1. ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ ส านักงานปลัด 

วนัผู้สูงอายุ ได้ท ากิจกรรมที่เหมาะสม ต าบลด่านนอก ผู้สูงอายุ เหมาะสมกับวยัและมี อบต.ด่านนอก

กับวยัและมีความรู้ในการ ประชาชน ความสุขในการดูแล

ดูแลสุขภาพของตนเอง ที่เข้าร่วม ตนเอง

2. เพื่อเสริมสร้างความ โครงการ 2. ผู้สูงอายุได้ท า

สัมพนัธอ์ันดีใหแ้ก่ผู้สูง กิจกรรมและมีส่วนร่วม

อายุได้มีโอกาสแลกเปล่ียน ในสังคมโดยเฉพาะการ

ความคิดเหน็ประสบการณ์ แลกเปล่ียน 

ซ่ึงกันและกัน ประสบการณ์ต่าง ๆ

3. เพื่อใหสั้งคมตระหนัก 3. สังคมได้ตระหนักถึง

ถึงความส าคัญของ ความส าคัญของผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุอายุได้มีโอกาส มากขึ้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการคนไทย ใจอาสา เพื่อเสริมสร้าง พฒันา เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ - - 10,000 10,000 10,000 จ านวน ประชาชนมีจิตสาธารณะ ส านักงานปลัด 

คุณภาพชีวติเด็กและ คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส ผู้เข้าร่วม เกิดความรัก ความ อบต.ด่านนอก

เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนต าบล โครงการ สามัคคี มีส่วนร่วมในการ

คนพกิาร ผู้ด้อยโอกาส ด่านนอก สร้างสาธารณะ

และประชาชนต าบล ประโยชน์

ด่านนอก 

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.5  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการส่งเสริมการจัด เพื่อใหป้ระชาชนมีสถานที่ หมู่ที่ 1-7 ต าบลด่านนอก - - 100,000 100,000 - มีสถานที่ ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง

สวนสุขภาพภายในต าบล พกัผ่อน พกัผ่อนเพิ่มขึ้นแข็งแรงและมีคุณภาพ

ด่านนอก หมู่บา้นละ ชีวติที่ดีขึ้น

1 แหง่

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.6  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการของดีเมืองด่าน 1. เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่าย จัดแสดง/จ าหน่ายสินค้า 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ประชาชน ประชาชนในต าบลมี ส านักงานปลัด 

ในการจัดแสดงสินค้า ของกลุ่มอาชีพต าบล มีรายได้ ส่วนร่วมในการจัด อบต.ด่านนอก

OTOP ของต าบลด่านนอก ด่านนอก เพิ่มขึ้น กิจกรรมท าใหเ้กิดความ

และการแสดงต่างๆ จัดกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 5 สามัคคีและ เพื่อเปน็

 2. เพื่อเปน็การอนุรักษ์ ปลีะ 1 คร้ัง การสร้างรายได้ใหก้ับ

วฒันธรรมที่ดีงามใหค้งอยู่ กลุ่มอาชีพ

สืบไป

2 โครงการสามวยัสายใยรัก เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดี ประชาชนต าบลด่านนอก - - 20,000 20,000 20,000 ครอบครัว เกิดความสัมพนัธอ์ันดี ส านักงานปลัด 

แหง่ครอบครัว ระหวา่งวยัเด็ก วยัพอ่แม่ จัดกิจกรรมอย่างน้อย ร้อยละ 70 ระหวา่งเด็ก ผู้สูงอายุ อบต.ด่านนอก

วยัผู้สูงอายุ ปลีะ 1 คร้ัง มีความ และชุมชน  เด็กมีความ

เข้มแข็ง คุ้นเคยมีจิตส านึกที่ดีต่อ

ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุเหน็

คุณค่าของตนเอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการรณรงค์ เฝูาระวงั เพื่อเปน็การเฝูาระวงัไม่ให้ เยาวชน/ประชาชน - - 20,000 20,000 20,000 ยาเสพติดใน ประชาชนไม่กล้าเข้าไป ส านักงานปลัด

ปญัหายาเสพติดในชุมชน ประชาชนในชุมชนไปยุ่ง หมู่ที่ 1 - 7 เขตต าบล ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อบต.ด่านนอก

เกี่ยวกับยาเสพติด ด่านนอก

ลดลง

ร้อยละ 10

4 โครงการเสริมสร้างเชิงสร้าง เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายใน 1. จัดกิจกรรมที่ รพ.สต. 30,000 - - - - ยาเสพติดใน เด็กและเยาวชนไม่ยุ่ง ส านักงานปลัด

สรรค์เยาวชนไม่เสพยา โครงการ/กิจกรรม ด่านนอก เขตต าบล เกี่ยวกับยาเสพติด อบต.ด่านนอก

ของศูนย์ศตส.ต.ด่านนอก เสริมสร้างเชิงสร้างสรรค์ 2. จ านวนผู้เข้าร่วม ด่านนอก

เยาวชนไม่เสพยาของศูนย์ กิจกรรม นักเรียน ลดลง

ศตส. ต าบลด่านนอก รร.วดับา้นด่านนอก ร้อยละ 10

และเปน็การปอูงกันและ (เสรีธรรม) 50  คน

และแก้ไขปญัหายาเสพติด

5 โครงการจ้างนักเรียน เพื่อเปน็การเพิ่มรายได้ นักเรียน นักศึกษาใน 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จ านวน นักเรียน นักศึกษา ส านักงานปลัด 

นักศึกษาท างานช่วงปดิ  ลดภาระค่าใช้จ่ายของ ต าบลด่านนอก นักเรียน มีรายได้ ลดภาระ อบต.ด่านนอก

ภาคเรียน ผู้ปกครองและใหน้ักเรียน อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง นักศึกษา ค่าใช้จ่ายใหก้ับครอบ

นักศึกษารู้จักใช้เวลาวา่งให้ ที่เข้าร่วม ครัว และน าความรู้ไป

เกิดประโยชน์ โครงการ ใช้ในชีวติประจ าวนั

6 โครงการครอบครัวอบอุ่น เพื่อพฒันาความสัมพนัธ์ เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กนักเรียน พฒันาความสัมพนัธ์ ส านักงานปลัด 

ชุมชนเข้มแข็ง (ศูนย์พฒันา ของสถาบนัครอบครัว ต าบลด่านนอก และผู้ปก ของสถาบนัครอบครัว อบต.ด่านนอก

ครอบครัวและชุมชนต าบล และชุมชนใหม้ีความรัก จัดกิจกรรมปลีะ 1 คร้ัง ครอง ร้อย และชุมชนใหม้ีความ

ด่านนอก) ความผูกพนักันอย่างลึกซ้ึง ละ 80 พงึ รักความผูกพนักัน 

พอใจในการ อย่างลึกซ้ึง

จัดกิจกรรม

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่7 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.7  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดกิจกรรมใน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในงาน 1. จัดโต๊ะหมู่บชูาพระบรม30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน  ประชาชนในเขตองค์การ กองการศึกษา 

งานรัฐพธิแีละงานพธิสี าคัญ รัฐพธิ ีงานพธิสี าคัญ ทาง ฉายาลักษณ์ ณ ที่ท าการ ร้อยละ 80 บริหารส่วนต าบล ศาสนาและ

ทางศาสนา ศาสนา งานรับเสด็จ อบต.ด่านนอก ได้มีส่วนร่วม ด่านนอก ได้ร่วมถวาย วฒันธรรม

งานพธิกีารต่าง ๆ งาน 2. ลงนามถวายพระพร มีความจงรัก พระพรเนื่องในวโรกาส

กิจกรรมวนัส าคัญของ 3. ประดับธงชาติและธง ภกัดีต่อ มหามงคลเฉลิมพระชนม

ราชการ งานส่งเสริมป สัญลักษณ์วนัเฉลิมพระ สถาบนัชาติ พรรษาฯ เปน็การ

ระเพณีและวฒันธรรม ชนมพรรษาฯ ศาสนาและ แสดงความจงรักภกัดี

ของทอ้งถิ่น การจัดงาน พระมหา ที่มีต่อสถาบนัชาติ

การจัดนิทรรศการกิจกรรม กษตัริย์ ศาสนาและ

การประกวดแข่งขัน เช่น พระมหากษตัริย์

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา

วนัปยิะมหาราช ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการสืบสานประเพณี 1. เพื่อส่งเสริมวฒันธรรม ผู้สูงอายุ ประชาชนทกุ 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ผู้สูงอายุ ประชาชนในต าบลมีส่วน กองการศึกษา 

วนัสงกรานต์ ประเพณีวนัสงกรานต์ให้ หมู่บา้นในเขตพื้นที่และ ประชาชน ร่วมในการจัดกิจกรรมท า ศาสนาและ

คงอยู่สืบไป บคุลากรของ อบต. บคุลากร ใหเ้กิดความสามัคคีและ วฒันธรรม

2. สร้างความสามัคคีและ ของ อบต. เปน็การอนุรักษป์ระเพณี

ก าลังใจใหเ้กิดขึ้นกับผู้สูง ที่เข้าร่วม วฒันธรรมใหค้งอยู่ต่อไป

อายุ ประชาชนและ โครงการ

บคุลากรของ อบต.

3 โครงการอบรมคุณธรรม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมี 1. จัดอบรมจริยธรรมให้ 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ประชาชน เด็กและเยาวชนได้รับ กองการศึกษา 

จริยธรรมแก่เด็กและ พฒันาการทั้งร่างกายและ แก่เด็กและเยาวชนในเขต ร้อยละ 80 การพฒันาทั้งด้าน ศาสนาและ

เยาวชน จิตใจควบคู่กันไป องค์การบริหารส่วนต าบล มีความรู้เร่ืองร่างกายและจิตใจ วฒันธรรม

ด่านนอกอย่างน้อยปลีะ คุณธรรม มีความรู้คู่คุณธรรม

 1 คร้ัง จริยธรรม

2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม

ทั้งต าบล  100  คน

4 โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อใหป้ระชาชน เยาวชน บรรพชาสามเณรภาค 20,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู้ ประชาชนและเยาวชนได้ กองการศึกษา 

ภาคฤดูร้อน ต าบลด่านนอก มีคุณธรรม ฤดูร้อน วดัด่านนอก เข้าร่วม รับการอบรมปลูกฝังด้าน ศาสนาและ

จริยธรรมมากขึ้น รู้จักใช้ หมู่ที่ 4 ต าบลด่านนอก โครงการ คุณธรรมจริยธรรมและ วฒันธรรม

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
5 โครงการพฒันาจริยธรรม เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณธรรม อบรมปฎบิติัธรรมแก่ 15,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู้ ประชาชนได้รับการ กองการศึกษา 

แก่ประชาชนทั่วไป จริยธรรมมากขึ้น ประชาชน วดัละเลิง เข้าร่วม อบรมปลูกฝังด้าน ศาสนาและ

พมิาน หมู่ที่ 1 โครงการ คุณธรรม/จริยธรรมและ วฒันธรรม

อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง รู้จักใช้เวลาวา่งใหเ้กิด

ประโยชน์

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 1. เพื่อใหเ้ยาวชนประชาชนจัดการแข่งขันกีฬาชนิด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนผู้ 1. เกิดความสามัคคีใน กองการศึกษา

ต าบลด่านนอก ต้านภยั ได้มึโอกาสแสดงออกซ่ึง ต่าง ๆ เพื่อใหเ้ยาวชน เข้าร่วม หมู่คณะรู้จักการใหอ้ภยั ศาสนาและ

ยาเสพติด ความสามารถด้านกีฬาที่ และประชาชน ได้เข้าร่วม โครงการ 2. สามารถน าประสบ วฒันธรรม

ตนเองถนัด เปน็การ แข่งขัน ปลีะ 1 คร้ัง การณ์ที่ได้รับจากการ

ส่งเสริมและพฒันากิจกรรม เล่นกีฬาไปใช้ใหเ้กิด

กีฬาใหม้ีประสิทธภิาพ ประโยชน์

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ยาวชน

และประชาชนสนใจในการ

ออกก าลังกายและไม่มั่ว

สุมกับส่ิงเสพติด

3. เพื่อส่งเสริมใหม้ีระเบยีบ 

มีวนิัยรู้อภยั มีน้ าใจ

เปน็นักกีฬา

งบประมาณ

 196



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
7 โครงการรักสงบ สันติ เพื่อสนับสนุนการด าเนิน จัดกิจกรรมการปกปอูง - - - 50,000 - ประชาชน ประชาชนในเขตพื้นที่มี ส านักงานปลัด

รักสามัคคี เพื่อปกปอูง การปกปอูงสถาบนัส าคัญ สถาบนัส าคัญของชาติ ร้อยละ 80 ส่วนร่วมและส านึกใน อบต.ด่านนอก

สถาบนัส าคัญของชาติ ของชาติโดยเฉพาะสถาบนั โดยเฉพาะสถาบนั มีส่วนร่วม พระมหากรุณาธคุิณและ

พระมหากษตัริย์ซ่ึงเปน็ พระมหากษตัริย์ ซ่ึงเปน็ ในการปก แสดงออกถึงความจงรัก

สถาบนัของชาติอันเปน็ สถาบนัของชาติอันเปน็ ปอูงสถาบนั ภกัดีต่อสถาบนัชาติ

ศูนย์รวมแหง่ความเปน็ชาติ ศูนย์รวมแหง่ความเปน็ ส าคัญของ ศาสนาและ

และความสามัคคีของคนใน ชาติและความสามัคคี ชาติ พระมหากษตัริย์

ชาติและกิจกรรมอื่นที่เกี่ยว ของคนในชาติ

ข้องโดยใหป้ระชาชนใน และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยว

พื้นที่มีส่วนร่วมในการ ข้อง ใหก้ับประชาชน

ด าเนินงาน ต าบลด่านนอก

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม
    3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสร้างสังคมให้มคุีณภาพชวีิตทีด่ี
        3.8  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการ 1. เพื่อเปน็การส่งเสริม มอบเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอาย6ุ,438,000 6,087,060 6,682,800 6,682,800 6,682,800 ผู้สูงอายุ 1. ผ้สูงอายุได้รับสวสัดิ ส านักงานปลัด 

สร้างหลักประกันด้าน สวสัดิการ ส าหรับผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหาร ร้อยละ100 การที่ดีสามารถอาศัย อบต.ด่านนอก

รายได้แก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและชุมชน ส่วนต าบลดานนอก ได้รับความ อยู่ในครอบครัวได้อย่าง

2. เพื่อใหก้ารสงเคราะห์ ช่วยเหลือ มีความสุข

ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีฐานะ 2. นโยบาลการกระจาย

ยากจนประสบปญัหา อ านาจของรัฐบาลได้รับ

3. เพื่อเปน็การส่งเสริมการ การผลักดันใหเ้กิดผล

สนับสนุนนโยบายของ

รัฐบาลในการถ่ายโอน

กิจกรรมสาธารณะใหแ้ก่

องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 เงินอุดหนุนทั่วไป 1. เพื่อเปน็การส่งเสริม มอบเบี้ยยังชีพคนพกิารที่ 1,670,400 1,574,400 1,536,000 1,536,000 1,536,000 ผู้พกิาร ผู้พกิารได้รับสวสัดิการ ส านักงานปลัด 

เงินอุดหนุนส าหรับโครงการ สวสัดิการส าหรับคนพกิาร ประสบปญัหาความทกุข์ ร้อยละ100 ดูแลท าใหม้ีคุณภาพชีวติ อบต.ด่านนอก

เสริมสร้างสวสัดิการทาง 2. เพื่อเปน็การสงเคราะห์ ยาก ครอบครัวมีรายได้ ได้รับความ ที่ดีขึ้นเปน็การลดปญัหา

สังคมใหแ้ก่ผู้พกิารและ ช่วยเหลือครอบครัวคน น้อยที่มีภาระต้องเล้ียงคน ช่วยเหลือ สังคม การประกอบ

ทพุพลภาพ พกิารที่ประสบความ พกิารที่ไม่สามารถช่วย อาชีพที่ไม่เหมาะสม

เดือดร้อน เหลือตนเองได้

3 เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเปน็การส่งเสริมและ มอบเบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ 67,200 48,000 48,000 48,000 48,000 ผู้ปวุยเอดส์ ผู้ปวุยได้รับการดูแลที่ ส านักงานปลัด 

ส าหรับสนับสนุนการ สนับสนุนสวสัดิการใหก้ับ ในเขตต าบลด่านนอกที่ ร้อยละ100 ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคม อบต.ด่านนอก

สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ ผู้ปวุยโรคเอดส์ ประสบความเดือดร้อน ได้รับความ ได้อย่างมีความสุข

ผู้ปวุยเอดส์ ครอบครัวมี รายได้น้อย ช่วยเหลือ

4 เงินสมทบระบบหลักประกัน เพื่อสมทบกองทนุหลัก กองทนุหลักประกัน 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 ร้อยละของ 1. ประชาชนสามารถ กองสาธารณสุข

สุขภาพในระดับทอ้งถิ่นหรือ ประกันสุขภาพในระดับ สุขภาพในระดับทอ้งถิ่น กองทนุ ดูแลสุขภาพกันเองได้ และส่ิงแวดล้อม

พื้นที่ต าบลด่านนอก ทอ้งถิ่นหรือพื้นที่ต าบล หลัก ภายในชุมชนโดยมี

ด่านนอก เพื่อด าเนินงาน ประกัน ภาครัฐเปน็ผู้สนับสนุน

ต่าง ๆ และสนับสนุนการ สุขภาพที่ ด้านวชิาการและวสัดุ

ด าเนินโครงการ ดังนี้ ได้รับเงิน อุปกรณ์ขั้นพื้นฐาน

1. สนับสนุนหน่วยบริการ สมทบ ที่จ าเปน็

หรือสถานบริการหรือ 2. ประชาชนมีสุขภาพ

หน่วยงานสาธารณสุข ดีถ้วนหน้า

ในพื้นที่

2. สนับสนุนกลุ่มหรือ

องค์กรประชาชน หรือ

หน่วยอื่น

งบประมาณ
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แบบ ผ. ๐2

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการท าแนวกันไฟ 1. เพื่อใหส้มาชิก อปพร. 1.สมาชิก อปพร. องค์การ 40,000 - 40,000 40,000 40,000 สมาชิก สมาชิก อปพร. ส านักงานปลัด

เพื่อปอูงกันและแก้ไขปญัหา มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารส่วนต าบลด่านนอก อปพร. สามารถน าความรู้ อบต.

ไฟปาุ ปอูงกันและบรรเทาอันตราย2.สถานที่สาธารณะ และ ร้อยละ 80 ในการปอูงกันและ

หรือความเสียหายอันเนื่องมาสถานที่ราชการในพื้นที่ มีความรู้ บรรเทาสาธารณ

จากอัคคีภยั วาตภยัและไฟปาุต าบลด่านนอก ความเข้าใจ ภยั เปน็แนวทาง

2. เพื่อเปน็แนวทางในการ 3.ปาุชุมชนปาุเจียบกลาง ในการปอูง ในการปฏบิติัหน้า

เตรียมการปอูงกันและ หมู่ที่ 3 บา้นน้อย กันและแก้ไขที่ได้อย่างถูกต้อง

ประสานงานระหวา่งส่วน ปญัหาไฟปาุ ปลอดภยัและมี

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถ ประสิทธภิาพ

ด าเนินการปอูงกันและแก้ไข

ปญัหาการเกิดอัคคีภยั วาตภยั

และไฟปาุได้อย่างรวดเร็ว

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        4.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข.  ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        4.2  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการหมู่บา้นน่าอยู่ เพื่อใหป้ระชาชนในหมู่บา้นเกิด1. จัดประกวดหมู่บา้น - - 30,000 30,000 30,000 หมู่บา้นมี ประชาชนได้รับการส่ง กองสาธารณสุข

ส่ิงแวดล้อมหน้ามอง ความสามัคคี และร่วมกัน น่าอยู่ ความ เสริมใหม้ีคุณภาพชีวติ และส่ิงแวดล้อม

รักษาความสะอาดใหก้ับ 2. จัดท าปาูยชื่อหมู่บา้น สะอาด ที่ดี

หมู่บา้น และปาูยครัวเรือน ร้อยละ 70

หมู่ที่ 1-7

2 โครงการรณรงค์และ 1. เพื่อใหป้ระชาชนมี ผู้น าชุมชน ประชาชน 30,000 30,000   30,000 30,000 30,000 ปริมาณขยะ 1.ประชาชนมีจิตส านึก กองสาธารณสุข

ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ความรู้เกี่ยวกับวธิกีาร ภายในต าบลด่านนอก ลดลง ในการรักษาความ และส่ิงแวดล้อม

และการก าจัดขยะอย่าง คัดแยกขยะอย่างถูกวธิี ร้อยละ 10 สะอาดและรู้จักวธิี

ถูกวธิี 2. เพื่อใหป้ระชาชนมี คัดแยกและก าจัดขยะ

ความรู้เกี่ยวกับวธิกีาร อย่างถูกวธิี

ก าจัดขยะประเภทต่างๆ 2. ขยะในชุมชนมี

อย่างถูกวธิี ปริมาณลดลง

3. เพื่อลดปริมาณขยะ

ในชุมชน

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข.  ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        4.3  แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนเตา เพื่อเปน็การลดปริมาณ ประชาชนในต าบล - - - - 50,000 ปญัหาขยะ ส่ิงแวดล้อมในหมู่บา้นดี กองช่าง

เผาขยะ ขยะในชุมชน ด่านนอก ลดลง 10% ขึ้นและปริมาณขยะ

ลดลง

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ข.  ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่10 ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
        4.4  แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประชาร่วมใจ เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาุของ 1. ปลูกต้นไม้รอบบงึ - - 10,000 10,000 10,000 พื้นที่สีเขียว 1. ได้ความสามัคคีคน กองสาธารณสุข

อาสาปลูกปาุ ต าบลด่านนอก ประปา หมู่ที่ 2 ในต าบล ในชุมชนเสียสละและ และส่ิงแวดล้อม

บา้นพระหวับงึ ด่านนอก เกิดชุมชนเข้มแข็ง

2. ปลูกต้นไม้ฝายนาร่อง เพิ่มขึ้น 2. ได้พื้นที่สีเขียวใน

 - ฝายละเลิงยายเมือง, ร้อยละ 2 หมู่บา้นเพิ่มขึ้น

รอบคันคูสระใหม่ทา่ม่วง . 3. ท าใหก้ารทรุดตัว

หมู่ที่ 4 บา้นด่านนอก ของหน้าดินลดน้อยลง

3. ปลูกต้นไม้รอบวงั

มะค่า หมู่ที่ 5 

บา้นมะขามน้อย

4. ปลูกต้นไม้บริเวณถนน

ริมคลอง หว้ยน้ าแดง - 

ฝายนาร่อง

หมู่ที่ 6 บา้นหวับอ่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม ให้มคีวามสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและยกระดบัอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
2 โครงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟทูรัพยากร พื้นที่สาธารณะในเขต 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 พื้นที่สีเขียว เพิ่มความสมบรูณ์ของ กองสาธารณสุข

สาธารณะ ต่างๆ และ ธรรมชาติและลดภาวะ ต าบลด่านนอกและ ในต าบล พื้นที่ปาุในพื้นที่ต าบล และส่ิงแวดล้อม

ฟื้นฟดููแลรักษาปาุ โลกร้อน ปาุเจียบกลาง ด่านนอก ด่านนอก

เจียบกลาง เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2

3 โครงการส่งเสริมการปลูก เพื่ออนุรักษห์น้าดินละ ปาุชุมชนเจียบกลาง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พื้นที่สีเขียว อนุรักษห์น้าดินและ กองสาธารณสุข

และขยายพนัธุห์ญ้าแฝก น้ าชลอการพงัทลาย หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ในต าบล ชลอการพงัทลายของ และส่ิงแวดล้อม

ตามโครงการอันเนื่องมา ของหน้าดิน ด่านนอก หน้าดินได้ดียิ่งขึ้น

จากพระราชด าริ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 2

4 โครงการฟื้นฟสูภาพดินปาุ เพื่อฟื้นฟสูภาพดินปาุใน ปาุชุมชนเจียบกลาง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 พื้นที่สีเขียว ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดี กองสาธารณสุข

ชุมชนเจียบกลาง บริเวณปาุชุมชนเจียบ หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ในต าบล แร่ธาติในดินเพิ่มมากขึ้น และส่ิงแวดล้อม

กลาง เสริมแร่ธาตุในดิน ด่านนอก สร้างความสามัคคีใหก้ับ

เพิ่มขึ้น ชุมชน

ร้อยละ 2

5 โครงการอนุรักษพ์นัธกุรรม เพื่อสร้างความเข้าใจ ปาุชุมชนเจียบกลาง  - - 10,000 10,000 10,000 พื้นที่สีเขียว สร้างความเข้าใจ กองสาธารณสุข

พชือันเนื่องมาจากพระราช และท าใหต้ระหนักถึง หมู่ที่ 3 บา้นน้อย ในต าบล และท าใหต้ระหนัก และส่ิงแวดล้อม

ด าริ สมเด็จพระกนิษฐา ความส าคัญของพนัธุ ด่านนอก ถึงความส าคัญของ

ธริาชเจ้า กรมสมเด็จ กรรมพชืต่างๆ ที่มีอยู่ใน เพิ่มขึ้น พนัธกุรรมพชืต่างๆ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประเทศไทย ร้อยละ 2 ที่มีอยู่ในประเทศไทย 

สยามบรมราชกุมารี

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 โครงการก าจัดวชัพชืตาม เพื่อก าจัดวชัพชืและ แหล่งน้ าในเขตต าบล - - 20,000 20,000   20,000   ปญัหา มีแหล่งน้ าสาธารณะที่ กองสาธารณสุข

แหล่งน้ าในเขตองค์การ ปอูงกันการต้ืนเขินของ ด่านนอก แหล่งน้ า สะอาดและลดปญัหา และส่ิงแวดล้อม

บริหารส่วนต าบลด่านนอก แหล่งน้ าในเขตต าบล ลดลง การต้ืนเขินของแหล่งน้ า

ด่านนอก ร้อยละ 10
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป

       5.1.1 งานบริหารทัว่ไป
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส ารวจความพงึ เพื่อประเมินความพงึพอใจ ประชาชนต าบลด่านนอก 25,000 25,000 25,000 25,000   25,000   ประชาชน ประสิทธภิาพของ ส านักงานปลัด

พอใจของผู้รับบริการที่มี ของประชาชนผู้มารับ ร้อยละ 90 เจ้าหน้าที่ที่ใหบ้ริการแก่ อบต.ด่านนอก

ต่อคุณภาพการใหบ้ริการ บริการของ อบต.ด่านนอก มีความพงึ ประชาชนในพื้นที่ 

ของอบต.ด่านนอก พอใจต่อ อบต.ด่านนอก 

คุณภาพการ มีการพฒันาที่ดีขึ้น

ใหบ้ริการ

2 โครงการทอ้งถิ่น รักการ เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน จัดหาที่อ่านหนังสือ - - 15,000 15,000 15,000 มีที่อ่าน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

อ่าน ได้รับข้อมูลข่าวสาร และ หมู่บา้นละ 1 แหง่ หนังสือพมิพ์ และรับทราบข่าวสาร อบต.ด่านนอก

มีความรู้มากขึ้น หมู่บา้นละ มากขึ้น

1 แหง่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการพฒันาคุณธรรม เพื่อน าคุณธรรม จริยธรรม 1. คณะผู้บริหารและ - 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าอบรม ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ ส านักงานปลัด

จริยธรรมใหแ้ก่บคุลากร มาใช้เปน็หลักแนวทางใน สมาชิกสภาฯ ร้อยละ 80 เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม อบต.ด่านนอก

ขององค์การบริหารส่วน การท างาน ปลูกจิตส านึก 2. พนักงานส่วนต าบล มีความรู้เร่ืองมาใช้ในการปฏบิติังาน

ต าบลด่านนอก และพฒันาระบบการ และพนักงานจ้าง คุณธรรม ใหเ้กิดประสิทธภิาพ

ท างานใหม้ีประสิทธภิาพ 3. ผู้น าชุมชน จริยธรรม มากขึ้น

4 โครงการฝึกอบรมและทศัน เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความเข้า ปลีะ 1 คร้ัง / ปี - - 300,000 300,000  300,000 จ านวนผู้ที่ คณะผู้บริหาร สมาชิก ส านักงานปลัด

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิ ใจในการท างาน น าความรู้ เข้าร่วม สภาฯ พนักงานส่วน อบต.ด่านนอก

ภาพในการท างานของคณะ มาพฒันาองค์กรใหม้ี โครงการ ต าบล ลูกจ้าง พนักงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ประสิทธภิาพมากขึ้น จ้าง น าความรู้มาพฒันา

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง องค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

พนักงานจ้าง

5 โครงการจัดการเลือกต้ัง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการ จัดการเลือกต้ังนายก 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน การเลือกต้ังเปน็ไปด้วย ส านักงานปลัด

ทอ้งถิ่น ด าเนินการเลือกต้ังสมาชิก องค์การบริหารส่วนต าบล ร้อยละ 70 ความเรียบร้อยและมี อบต.ด่านนอก

สภาทอ้งถิ่นและผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ ขึ้นไป มาใช้ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ทอ้งถิ่น บริหารส่วนต าบลใน สิทธเิลือก

หมู่บา้นที่ขยายเขต ต้ัง

มีการเปล่ียนแปลงหรือ

หมดวาระ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนังสือ ตลอดปี 550,000 450,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

บริการ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

และเผยแพร่ ค่าธรรม ภาพการ มากขึ้น

เนียมต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย ปฏบิติังาน

ในการด าเนินคดีตาม สูงร้อยละ

ค าพพิากษา ค่าจ้างเหมา 60 ขึ้นไป

บริการ ค่าจ้างสอบเขตทาง

สาธารณประโยชน์ ฯลฯ

7 ค่ารับรองในการต้อนรับ เพื่อจ่ายเปน็ค่ารับรองในการ ตลอดปี 10,000 10,000 10,000 10,000   10,000   จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

บคุคลหรือคณะบคุคล ต้อนรับบคุคลหรือคณะบคุคล ที่จัดซ้ือ ปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องในการ จัดจ้าง มากขึ้น

เล้ียงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ

ที่จ าเปน็ที่ต้องจ่ายเกี่ยวกับการ

เพื่อเปน็ค่ารับรองในการต้อน

รับบคุคลหรือคณะบคุคล

ที่มานิเทศตรวจงาน
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ค่ารับรองในการประชุม เพื่อจ่ายเปน็ค่าเล้ียงรับรองในสมาชิก อบต. คณะกรรม 35,000 35,000 35,000 35,000   35,000   จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

สภาทอ้งถิ่น การประชุมสภาทอ้งถิ่น คณะการชุดต่างๆ ที่จัดซ้ือ ปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

กรรมการหรือคณะอนุกรรม จัดกิจกรรมอย่างน้อย จัดจ้าง มากขึ้น

การที่ได้รับการแต่งต้ังตาม ปลีะ 4 คร้ัง

ระเบยีบกฎหมายหรือหนังสือ

ส่ังการของกระทรวงมหาดไทย

9 จัดหาวสัดุในการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน ตลอดปี 315,000 255,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

งานของอบต. วสัดุไฟฟาูและวทิยุ วสัดุงาน ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ อบต.ด่านนอก

บา้นงานครัว วสัดุยานพาหนะ ภาพการ มากขึ้น

และขนส่ง วสัดุเชื้อเพลิงและ ปฏบิติังาน

หล่อล่ืน วสัดุโฆษณาและเผย สูงร้อยละ

แพร่ วสัดุคอมพวิเตอร์ 60 ขึ้นไป

วสัดุก่อสร้าง ฯลฯ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
10 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ตลอดปี 100,000 70,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

ทรัพย์สิน บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ ในการซ่อม ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ อบต.ด่านนอก

สามารถใช้งานได้ตามปกติของ แซมทรัพย์ มากขึ้น

อบต. เช่น รถจักรยานยนต์ สิน

รถยนต์ รถตัดหญ้า 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ เคร่ืองปร้ิน 

เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองพมิพดี์ด

เตอร์ ฯลฯ ซ่อมแซมที่ดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ค่าซ่อมแซม

ทรัพย์สินอื่น ๆ เช่น วสัดุต่างๆ 

11 โครงการอบรมกฎหมาย เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความรู้ประชาชนต าบลด่านนอก 30,000 50,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชน ประชาชนได้รับความรู้ ส านักงานปลัด

เกี่ยวกับองค์กรปกครอง เกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ร้อยละ 50 เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น อบต.ด่านนอก

ส่วนทอ้งถิ่น เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วน รู้กฎหมาย เพิ่มมากขึ้น

ทอ้งถิ่น เพิ่มมากขึ้น
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
12 ค่าบริการส่ือสารและ เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการได้ ตลอดป ี 247,000 215,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

โทรคมนาคม มาซ่ึงบริการด้านระบบ ที่ใช้บริการ ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ อบต.ด่านนอก

เครือข่ายสนเทศขององค์การ มากขึ้น

บริหารส่วนต าบล เช่น 

ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

ระบบโทรศัพท ์ค่าเช่าพื้นที่

โฮมเพจ

13 โครงการ/กิจกรรมรณรงค์ 1. เพื่อใหค้วามรู้ ความเข้าใจ1. คณะผู้บริหารและ -         -         10,000 10,000   10,000   การทจุริต ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักงานปลัด

และต่อต้านการทจุริต เกี่ยวกับการปอูงกันผล สมาชิกสภาฯ คอรับชั่น มีความรู้เกี่ยวกับผล อบต.ด่านนอก

คอรับชั่นในองค์กรภาครัฐ ประโยชน์ทบัซ้อน 2. พนักงานส่วนต าบล ลดลงเปน็ ประโยชน์ทบัซ้อน และ

2. เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม และพนักงานจ้าง ร้อยละ 0 มีความประพฤติปฏบิติั

และวธิกีารท างานที่สุจริตโปร่ง3. ผู้น าชุมชน งานไม่ยุ่งเกี่ยวกับทจุริต

ใสของข้าราชการและ คอรับชั่น

เจ้าหน้าที่ของอบต.ด่านนอก
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
14 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็เงินประโยชน์ 1 คร้ัง/ปี 300,000 300,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ ส านักงานปลัด

ราชการอันเปน็ประโยชน์ ตอบแทนอื่น ส าหรับพนักงาน1. พนักงานส่วนต าบล ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ อบต.ด่านนอก

แก่องค์กรปกครองส่วน ส่วนต าบลเปน็กรณีพเิศษ 2. ลูกจ้างประจ า ภาพการ มากขึ้น

ทอ้งถิ่น ใหก้ับพนักงานส่วนต าบล 3. พนักงานจ้างตาม ปฏบิติังาน

ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ภารกิจ สูงร้อยละ

ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและ4. พนักงานจ้างทั่วไป 60 ขึ้นไป

มีสิทธไิด้รับเงินประโยชน์

ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ

15 โครงการปรับปรุงกระบวน เพื่ออ านวยความสะดวกและประชาชนในเขตองค์การ - - - - - ประชาชน ประชาชนได้รับบริการ ส านักงานปลัด

การท างานหรือลดขั้นตอน ตอบสนองความต้องการของบริหารส่วนต าบลด่านนอก ร้อยละ 90 ที่รวดเร็ว อบต.ด่านนอก

การท างาน หรือการบริการ ประชาชนสูงสุด /ตลอดทั้งปี  ได้รับการ

เพื่อตอบสนองความต้อง บริการที่

การของประชาชน รวดเร็ว

16 โครงการบริการประชาชน เพื่อใหบ้ริการประชาชนช่วงประชาชนต าบลด่านนอก/ - - - - - ประชาชน ประชาชนได้รับสะดวก ส านักงานปลัด

ช่วงเวลากลางวนั ช่วงเวลา เวลากลางวนั ช่วงเวลากลางบคุลากร อบต.ด่านนอก/ ร้อยละ 90 และรวดเร็วในการใช้ อบต.ด่านนอก

กลางคืน และวนัหยุด คืน และวนัหยุดราชการ ตลอดทั้งปี ได้รับบริการ บริการ

ราชการ ที่รวดเร็ว

งบประมาณ
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5.1.2 งานบริหารงานคลัง แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
17 โครงการจัดเก็บภาษี 1. เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความประชาชนที่มีที่ดิน/กิจการ 10,000 10,000 10,000 10,000   10,000   อบต. 1. ประชาชนได้รับความ กองคลัง

เคล่ือนที่ สะดวกและรวดเร็วในการเสียที่อยู่ในเขตต าบลด่านนอก สามารถจัด สะดวกในการบริการด้าน

ภาษี เก็บภาษไีด้ ในการจัดเก็บภาษี

2. เพื่อใหอ้งค์การบริหารส่วน ไม่น้อยกวา่ 2. เสริมสร้างความ

ต าบลด่านนอก จัดเก็บภาษไีด้ ร้อยละ 70 สัมพนัธอ์ันดีระหวา่ง

เพิ่มมากขึ้น ประชาชนกับองค์การ

3. เพื่อเปน็การลดขั้นตอนและ บริหารส่วนต าบล
ลดระยะเวลาการท างานในการ

ใหบ้ริการประชาชน

18 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี เพื่อจัดท าแผนที่ภาษแีละ แผนที่ภาษตี าบลด่านนอก 80,000 50,000 50,000 50,000   50,000   อบต. สามารถพฒันารายได้ให้ กองคลัง

และทะเบยีนทรัพย์สิน ทะเบยีนทรัพย์สิน พฒันา สามารถจัด สูงขึ้น การจัดเก็บภาษี

ศักยภาพการจัดเก็บรายได้ เก็บภาษไีด้ ของต าบลมีประสิทธภิาพ

ไม่น้อยกวา่ มากขึ้น

ร้อยละ 70

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
19 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนังสือ ตลอดปี 10,000 10,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองคลัง

บริการ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและ ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธภิาพ

เผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ภาพการ มากขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตาม ปฏบิติังาน

ค าพพิากษา ค่าจ้างเหมา สูงร้อยละ

บริการ ฯลฯ 60 ขึ้นไป

20 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ตลอดปี 10,000 10,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ กองคลัง

ทรัพย์สิน บ ารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ ที่ซ่อมแซม ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ

สามารถใช้งานได้ตามปกติของ มากขึ้น

อบต. เช่น รถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถตัดหญ้า เคร่ืองคอม

พวิเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์

เคร่ืองโทรสาร  เคร่ืองพมิพดี์ด

ฯลฯ ซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อ

สร้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่น ๆ เช่น วสัดุต่าง ๆ เปน็ต้น

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
21 จัดหาวสัดุในการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุส านักงาน 4 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองคลัง

งานของอบต. วสัดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธภาพ

ภาพการ มากขึ้น

ปฏบิติังาน

สูงร้อยละ

60 ขึ้นไป

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.2  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนังสือ ตลอดปี 50,000 128,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองการศึกษาฯ

บริการ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธิ

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ภาพการ ภาพมากขึ้น

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ปฏบิติังาน

ด าเนินคดีตามค าพพิากษา สูงร้อยละ

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 60 ขึ้นไป

2 จัดหาวสัดุในการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดปี 80,000 80,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองการศึกษาฯ

งานของอบต. ส านักงาน วสัดุงานบา้น ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธิ

งานครัว วสัดุคอมพวิเตอร์ ภาพการ ภาพมากขึ้น

ฯลฯ ปฏบิติังาน

สูงร้อยละ

60 ขึ้นไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ตลอดปี 20,000 20,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ กองการศึกษาฯ

ทรัพย์สิน บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่ซ่อมแซม ปฏบิติังานมีประสิทธิ

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ ภาพมากขึ้น

ตามปกติของอบต. 

เช่นรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถตัดหญ้า 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

เคร่ืองปร้ินเตอร์

เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองพมิพดี์ด ฯลฯ

ซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อ

สร้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่นๆเช่นวสัดุต่างๆ เปน็ต้น

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนังสือ ตลอดปี 20,000 26,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองสาธารณสุขฯ

บริการ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธิ

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ภาพการ ภาพมากขึ้น

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ปฏบิติังาน

ด าเนินคดีตามค าพพิากษา สูงร้อยละ

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 60 ขึ้นไป

2 จัดหาวสัดุในการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดปี 65,000 65,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและการ กองสาธารณสุขฯ

งานของอบต. ส านักงาน วสัดุวทิยา ประสิทธิ ปฏบิติังานมีประสิทธิ

ศาสตร์หรือการแพทย์ ภาพการ ภาพมากขึ้น

วสัดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ปฏบิติังาน

สูงร้อยละ

60 ขึ้นไป

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ตลอดปี 5,000 5,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและการ กองสาธารณสุขฯ

ทรัพย์สิน บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่ซ่อมแซม ปฏบิติังานมีประสิทธิ

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ ภาพมากขึ้น

ตามปกติของอบต. 

เช่นรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถตัดหญ้า 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

เคร่ืองปร้ินเตอร์

เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองพมิพดี์ด ฯลฯ

ซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อ

สร้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่นๆเช่นวสัดุต่างๆ เปน็ต้น

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมติ ิเพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาต ิและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.4  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดเวทปีระชาคม เพื่อรับฟงัปญัหาความ จัดประชุมประชาคมเพื่อ 20,000 - 20,000 20,000 20,000 ประชาชนให้ เกิดกระบวนการมีส่วน ส านักงานปลัด

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม คิดเหน็และข้อเสนอแนะ รับฟงัความคิดเหน็ของ ความร่วมมือ ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน อบต.ด่านนอก

ในการจัดท าแผนพฒันา ที่สามารถสะทอ้นปญัหา ประชาชน ภาคีภาค กับอบต. ใน ถึงปญัหาและทศิทางการ

ทอ้งถิ่น ความต้องการการพฒันา ส่วนราชการต่างๆ การปฏบิติั พฒันาสามารถน ามาจัด

ของอบต. ด่านนอก งาน ท างบประมาณได้อย่างมี

ร้อยละ 60 ประสิทธภิาพ

2 โครงการเสริมสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้น า ผู้น าชุมชนต าบลด่านนอก - - - - 150,000 ประชาชน ผู้น าสามารถน าความรู้ที่ ส านักงานปลัด

ศักยภาพผู้น าชุมชน ทอ้งถิ่นในการพฒันาต าบล หมู่ที่ 1 - 7 ร้อยละ 90 ได้รับมาพฒันาทอ้งถิ่นได้ อบต.ด่านนอก

เพื่อความร่วมมือในการ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ได้มีส่วนร่วม เปน็อย่างดี

พฒันาหมู่บา้น ในการ

พฒันา

หมู่บา้น

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการอบต.เคล่ือนที่ 1. เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้า ใหค้วามรู้และบริการโดย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1. ประชาชนมีความ ส านักงานปลัด

และคาราวานแก้จน ใจในบทบาทหน้าที่ของ หน่วยงานต่างๆไปบริการ ผู้เข้าร่วม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ อบต.ด่านนอก

อบต. ประชาชนภายในเขต โครงการ ของ อบต. เพิ่มมากขึ้น

2. เพื่อใหป้ระชาชนได้เข้า องค์การบริหารส่วน 2. ประชาชนได้รับความ

ถึงบริการต่างๆของ อบต. ต าบลด่านนอก สะดวกในการบริการ

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างๆของ อบต.และ

3. เพื่อใหค้วามรู้และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่งเสริมสนับสนุนการ 3. ประชาชนในชุมชนมี

เสริมสร้างความเข้มแข็ง ส่วนร่วมในการปกครอง

ใหก้ับชุมชน ทอ้งถิ่นของตนเอง

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.5  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสอบเขตทาง เพื่อเปน็ค่าจ้างสอบเขตทาง  - ที่ดินประชาชนที่อยู่ใน - - 200,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง ดูแลรักษาและคุ้มครอง กองช่าง

สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์ ในเขต เขตต าบลด่านนอก ที่สอบเขต ปอูงกันที่สาธารณ

ต าบลด่านนอก พื้นที่ต าบลด่านนอก  - อุดหนุนส านักงานที่ดิน ทางสาธารณ ประโยชน์

จังหวดันครราชสีมา ประโยชน์

สาขาด่านขุนทด

2 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อใหม้ีสถานที่ประชุมและ จ านวน 1 หลัง - - - - 100,000 มีศาลา มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

ประชาคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี ประชาคม ใหป้ระชาชนท า

หมู่ที่ 2  บา้นพระหวับงึ ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ หมู่บา้นละ กิจกรรมร่วมกัน

ในการวางแผนพฒันา 1 แหง่ รวมทั้งการประชุม

ทอ้งถิ่น แสดงความคิดเหน็

และมีส่วนร่วม

วางแผนในการ

พฒันาทอ้งถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อใหม้ีสถานที่ประชุมและ จ านวน 1 หลัง - - - 100,000 - มีศาลา มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

ประชาคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี ประชาคม ใหป้ระชาชนท า

หมู่ที่ 3  บา้นน้อย ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ หมู่บา้นละ กิจกรรมร่วมกัน

ในการวางแผนพฒันา 1 แหง่ รวมทั้งการประชุม

ทอ้งถิ่น แสดงความคิดเหน็

และมีส่วนร่วม

วางแผนในการ

พฒันาทอ้งถิ่น

4 โครงการก่อสร้างศาลา เพื่อใหม้ีสถานที่ประชุมและ จ านวน 1 หลัง - - - 100,000 - มีศาลา มีสถานที่ส าหรับ กองช่าง

ประชาคม เพื่อส่งเสริมกระบวนการมี ประชาคม ใหป้ระชาชนท า

หมู่ที่ 5 บา้นมะขามน้อย ส่วนร่วมแสดงความคิดเหน็ หมู่บา้นละ กิจกรรมร่วมกัน

ในการวางแผนพฒันา 1 แหง่ รวมทั้งการประชุม

ทอ้งถิ่น แสดงความคิดเหน็

และมีส่วนร่วม

วางแผนในการ

พฒันาทอ้งถิ่น

5 โครงการจัดท าปาูย เพื่อใหก้ารบริหารงานเปน็ จ านวน 3 ปาูย - - - 24,000 - จ านวนปาูย เปน็การประชาสัมพนัธ์ กองช่าง

ประชาสัมพนัธแ์นวเขต ไปอย่างมีประสิทธภิาพ ประชา ใหก้ับประชาชนทั่วไป

อบต.ด่านนอก สัมพนัธแ์นว ได้รับทราบพื้นที่

เขต รับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนต าบล

ด่านนอก

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
6 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบ ตลอดปี 78,000 78,000 - - - จ านวนคร้ัง พนักงานส่วนต าบล กองช่าง

ราชการอันเปน็ประโยชน์ แทนใหแ้ก่ผู้ปฏบิติัราชการ ที่จัดซ้ือ/ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

แก่องค์กรปกครองส่วน อันเปน็ประโยชน์แก่องค์ จัดจ้างหรือ และคณะกรรมการฯ 

ทอ้งถิ่น การบริหารส่วนต าบล ตรวจรับการ ได้รับค่าตอบแทน

เช่นค่าตอบแทน จ้างงาน และมีขวญัก าลังใจใน

คณะกรรมการเปดิซอง ก่อสร้าง การปฏบิติังาน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง ค่าตอบแทน

ช่างผู้ควบคุมงาน 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

จัดซ้ือจัดจ้าง

7 รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึง เพื่อจ่ายเปน็ค่าเย็บหนังสือ ตลอดปี 5,000 118,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและ กองช่าง

บริการ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณา ประสิทธิ การปฏบิติังานมี

และเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ภาพการ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการ ปฏบิติังาน

ด าเนินคดีตามค าพพิากษา สูงร้อยละ

ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 60 ขึ้นไป

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
8 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเปน็ค่าซ่อมแซม ตลอดปี 120,000 120,000 - - - จ านวนคร้ัง อบต.มีศักยภาพและ กองช่าง

ทรัพย์สิน บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ที่ซอมแซม การปฏบิติังานมี

เพื่อใหส้ามารถใช้งานได้ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ตามปกติของอบต. 

เช่นรถจักรยานยนต์ 

รถยนต์ รถตัดหญ้า 

เคร่ืองคอมพวิเตอร์

เคร่ืองปร้ินเตอร์

เคร่ืองโทรสาร 

เคร่ืองพมิพดี์ด ฯลฯ

ซ่อมแซมที่ดินและส่ิงก่อ

สร้าง ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

อื่นๆเช่นวสัดุต่างๆ เปน็ต้น

9 จัดหาวสัดุในการปฏบิติั เพื่อจ่ายเปน็ค่าวสัดุ ตลอดปี 30,000 85,000 - - - อบต.มี อบต.มีศักยภาพและ กองช่าง

งานของอบต. ส านักงาน วสัดุก่อสร้าง ประสิทธิ การปฏบิติังานมี

วสัดุคอมพวิเตอร์ ฯลฯ ภาพการ ประสิทธภิาพมากขึ้น

ปฏบิติังาน

สูงร้อยละ

60 ขึ้นไป

งบประมาณ
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2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน แบบ ผ. 02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และดา้นอ่ืนๆ
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่8 ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมอืงทีด่ี
        5.6  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินส ารองจ่าย เพื่อจ่ายเปน็เงินส ารองจ่าย ประชาชนต าบลด่านนอก 302,710 249,600 - - - ประชาชน 1. ประชาชนได้รับความ ส านักงานปลัด

และเพื่อใช้จ่ายในกรณี ร้อยละ100 ความช่วยเหลือใน อบต.ด่านนอก

ฉุกเฉินที่มีสาธารณภยั ได้รับการ เบื้องต้น

เกิดขึ้นหรือบรรเทา บรรเทา 2. ท าใหคุ้ณภาพชีวติ

ปญัหาความเดือดร้อนของ ความเดือด ความเปน็อยู่ของ

ประชาชนเปน็ส่วนร่วม ร้อน ตามที่ ประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น

เทา่นั้น กฎหมาย

ก าหนด

2 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จ เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ 1 คร้ัง / ปี 119,000 129,100 - - - อบต. การปฏบิติังานเปน็ไป ส านักงานปลัด

บ านาญข้าราชการส่วน กองทนุบ าเหน็จบ านาญ พนักงานส่วนต าบล สามารถ อย่างมีประสิทธภิาพ อบต.ด่านนอก

ทอ้งถิ่น (กบท.) ข้าราชการส่วนทอ้งถิ่น จ่ายเงิน เปน็ไปตามหลักการ

(กบท.) ตามพ.ร.บ.บ าเหน็จ สมทบกบท. บริหารบา้นเมืองที่ดี

บ านาญข้าราชการส่วน ได้ 100%

ทอ้งถิ่น พ.ศ. 2500 ตามที่

กฎหมาย

ก าหนด

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

 226



แบบ ผ. 02

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
3 เงินสมทบกองทนุประกัน เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบ ตลอดปี 45,780 34,300 - - - อบต. พนักงานจ้างมีหลัก ส านักงานปลัด

สังคม กองทนุประกันสังคมของ สามารถ ประกันสุขภาพที่ดีขึ้น อบต.ด่านนอก

พนักงานจ้างขององค์การ ส่งเงิน และเปน็ก าลังใจใหก้ับ กองช่าง

บริหารส่วนต าบล ตาม สมทบ ผู้ปฏบิติังาน

พระราชบญัญัติประกัน กองทนุ

สังคม ตามมาตราที่กฎ ประกัน

กระทรวงแรงงานก าหนด สังคม

พ.ศ. 2533 ได้ครบ 

100%

งบประมาณ
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 1,326,000   1,326,000   1,326,000   1,326,000   ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายบา้นพระหวับงึ หมู่ที่ 2 หนิคลุก ยาว 2,400  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ต าบลด่านนอก เชื่อม 2. เพื่อความสะดวกใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจร

บา้นดอนตะแบง หมู่ที่ 6 การสัญจรไปมาในการใช้ หรือปริมาตรหนิคลุก สะดวกใน ไปมา

ต าบลสระจรเข้ ยานพาหนะ ไม่น้อยกวา่ 1,440 การสัญจร

อ าเภอด่านขุนทด ลูกบาศก์เมตร

จังหวดันครราชสีมา

2 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 1,050,000   1,050,000   1,050,000   1,050,000   ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายบา้นพระหวับงึ หมู่ที่ 2 หนิคลุก ยาว 1,900  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ต าบลด่านนอก เชื่อม 2. เพื่อความสะดวกใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจร

บา้นเขื่อน หมู่ที่ 5 การสัญจรไปมาในการใช้ หรือปริมาตรหนิคลุก สะดวกใน ไปมา

ต าบลหนองบวัละคร ยานพาหนะ ไม่น้อยกวา่ 1,140 การสัญจร

อ าเภอด่านขุนทด ลูกบาศก์เมตร

จังหวดันครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
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แบบ ผ. 02/1

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่ 2 การลดความเหลื่อมล้้า เพ่ือยกระดบัสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

 1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เป้าหมาย ตวัชี้วัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก
โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 2,045,000   2,045,000   2,045,000   2,045,000   ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายบา้นมะขามน้อย หมู่ที่ 5หนิคลุก ยาว 3,700  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ต าบลด่านนอก เชื่อม 2. เพื่อความสะดวกใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจร

บา้นสระขุด หมู่ที่ 14 การสัญจรไปมาในการใช้ หรือปริมาตรหนิคลุก สะดวกใน ไปมา

ต าบลบลัลังก์ อ าเภอโนนไทยยานพาหนะ ไม่น้อยกวา่ 2,220 การสัญจร

จังหวดันครราชสีมา ลูกบาศก์เมตร

4 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก1. เพื่อปรับปรุงถนน ถนนกวา้ง 4.00 เมตร - 1,105,000   1,105,000   1,105,000   1,105,000   ร้อยละของ ท าใหก้าร กองช่าง

สายบา้นด่านนอก หมู่ที่ 4 หนิคลุก ยาว 2,000  เมตร ประชาชน คมนาคมสะดวก

ต าบลด่านนอก เชื่อม 2. เพื่อความสะดวกใน หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ได้รับความ ในการสัญจร

บา้นหนองบง หมู่ที่ 1 การสัญจรไปมาในการใช้ หรือปริมาตรหนิคลุก สะดวกใน ไปมา

ต าบลด่านใน ยานพาหนะ ไม่น้อยกวา่ 1,200 การสัญจร

อ าเภอด่านขุนทด ลูกบาศก์เมตร

จังหวดันครราชสีมา

ส้าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต้าบลด่านนอก อ้าเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)
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