
แบบ ผ.02

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ และท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.  ยุทธศาสตร์ท่ี 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 1

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก เพ่ือการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านท่าลาดขาว 181,700  -  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1 คมนาคม หมู่ 1กว้างเฉล่ีย 3.00 ม. สะดวกข้ึน

สะดวก ยาว 1,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.
ปริมาตรมาตรหินคลุกไม่น้อย
450 ลบ.ม.พร้อมบดทับตาม
ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านท่าลาดขาว 563,000  -  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
บ้านท่าลาดขาว หมู่ 2 คมนาคม หมู่ 2 กว้าง 4 ม. ยาว 380 เมตร สะดวกข้ึน

สะดวก  หนาเฉล่ีย 0.10 ม.0.10 ม.พร้อม
ไหล่ทางคิดเป็นพ้ืนท่ี 1,520 ตร .ม. 
ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า152
ลบ.ม.ตามแบบท่ี อบต.ก าหนด

3 โครงการงานวางท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์ 189,400  -  -  -  - 70 การระบายน้ า กองช่าง
บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 กลาง0.40 ม.ระยะทาง 130 ม. สะดวกข้ึน

พร้อมบ่อพัก 13 บ่อ ตามแบบ 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

อบต.ก าหนด
4 โครงการก่อสร้างถนน คศล. เพ่ือการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 ม.ยาว 255,700  -  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง

บ้านโคกกระสังข์ หมู่ 4 คมนาคม 200ม.หนา 0.10 ม.ปริมาตร สะดวกข้ึน
สะดวก หินคลุกพ้ืนทาง 90 ลบ.ม.คิดเป็นพ้ืนท่ี

600 ตร.ม.ปริมาตรคอนกรีต
ไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 67 140,800  -  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
บ้านบึงพระ หมู่ 5 คมนาคม ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง สะดวกข้ึน

สะดวก ปริมาตรหินคลุกทาง 10 ลบ.ม.คิดเป็น
พ้ืนท่ี 268 ตร.ม.ปริมาตรคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 40 ลบ.ม. ตามแบบ อบต.
ก าหนด

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 200,000  -  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล.รูปตัวยู บ้านบึงพระ ขนาดปากกว้าง 0.35 ม.ความยาว น้ าสะดวกข้ึน
หมู่ 6 105 ม.หนา 0.10 ม.ลึกเฉล่ีย 0.40 

ม.
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือการ ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 208,600  -  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง

บ้านบึงพระ หมู่ 7 คมนาคม 100ม.หนา 0.15 ม.พร้อมไหล่ทาง สะดวกข้ึน
สะดวก หินคลุก ปริมาตรหินคลุก 15 ลบ.ม.

คิดเป็นพ้ืนท่ี 400 ตร.ม.ปริมาตรคอน
กรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. ตามแบบ 
อบต.ก าหนด

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.รูปตัวยู 269,000  -  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล.รูปตัวยู บ้านบึงไทย ขนาดปากกว้าง 0.35 ม.ความยาว น้ าสะดวกข้ึน
หมู่ 8 145 ม.หนา 0.10 ม.ลึกเฉล่ีย 0.40 

ม.พร้อมบ่อพัก จ านวน 2 บ่อ ตามแบบ
อบต.ก าหนด

9 ก่อสร้างร้ัวรวดหนามรอบ เพ่ือความ ก่อสร้างร้ัวรวดหนามรอบสระน้ า หมู่ 106,000  -  -  -  - 70 มีความปลอด กองช่าง
สระน้ า หมู่ 10 ปลอดภัย 10 ยาว 229 ม.สูง 1.80 ม.พร้อม ภัยย่ิงข้ึน

ในชีวิต ประตูเหล็กแป็ปตาข่ายขนาด 
และทรัพย์ 3.00 *1.80 ม. 
สิน

10 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า วางท่อระบายน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 268,600  -  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
บ้านหนองแปลน หมู่ 11 0.40 ม.ระยะทาง 180 ม. น้ าสะดวกข้ึน

ระยะทาง 180 ม.
พร้อมบ่อพัก 17 บ่อ บ่อพักขนาด 
0.60*0.60 ม. ตามแบบ อบต.ก าหนด

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือการ งานปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริม  - 200,000 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระ คมนาคม เหล็ก เลียบคลองชลประทาน สะดวกข้ึน
พระ หมู่ 10 สะดวก ความกว้างเฉล่ีย 4.00 เมตร ยาว

เฉล่ีย 100 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม.

งบประมาณ
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการงานวางท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ า คสล. ขนาด  - 117,000  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ 0.40 ม.ความยาวเฉล่ีย70 ม.พร้อม น้ าสะดวกข้ึน
ขยายผิวจราจร บ้านบึงพระ บ่อพักพร้อมคืน/ขยายผิวจราจร
หมู่ 7  บริเวณหน้าบ้านนางเคลือ

13 โครงการงานวางท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ า คสล.(สายหลัก)  - 218,000  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพัก ไม่มีคืน/ ขนาด0.40 ม.ความยาวเฉล่ีย 130 ม. น้ าสะดวกข้ึน
ขยายผิวจราจร บ้านบึงพระ พร้อมบ่อพัก ไม่มีคืน/ขยายผิวจราจร
หมู่ 9

14 โครงการวางท่อระบายน้ าคสล. เพ่ือระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด 0.40  - 280,000  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
พร้อมบ่อพัก ไม่มีคืน/ขยายผิว ม.ความยาวเฉล่ีย 203 ม. พร้อมบ่อพัก น้ าสะดวกข้ึน
จราจร บ้านหนองแปลน ไม่มีขยายผิว/คืนผิวจราจร จากบ้านนาย
หมู่ 11 ไกสร

15 โครงการวางท่อระบายน้ า เพ่ือระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ า คสล. หน้าบ้าน  - 67,000  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล.พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ ลุงงัด ขนาด 0.40 ม.ความยาวเฉล่ีย น้ าสะดวกข้ึน
ขยายผิวจราจรบ้านท่าลาดขาว 40 ม.พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ขยาย
หมู่ 1 ผิวจราจร 

16 โครงการวางท่อระบายน้ า ระบายน้ า งานวางท่อระบายน้ า คสล.ขนาด  - 184,000  -  -  - 70 การระบาย กองช่าง
คสล. พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ 0.40 ม. ความยาวเฉล่ีย 104 ม. น้ าสะดวกข้ึน
ขยายผิวจราจร บ้านบึงพระ พร้อมบ่อพัก พร้อมคืน/ขยายผิว
หมู่ 5 จราจร ซ.พุทธรักษา 5

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

17 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือสะดวก งานปรับปรุงผิวจราจร คสล.  - 119,000  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน ในการ ความกว้างเฉล่ีย 3 เมตร ยาว และการ
วางท่อระบายน้ า พร้อมบ่อพัก คมนาคมและ เฉล่ีย 58.50 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ระบายน้ า
น้ า  ปากทาง บ้านท่าลาดขาว ระบายน้ า หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 175.50 ตร.ม. สะดวกข้ึน
หมู่ 2 พร้อมงานวางท่อระบายน้ า คสล. 

ขนาด 0.60 ม. พร้อมบ่อพักปากทาง 
บริเวณทางเข้าบ้าน นายชวน 
ม่วงกระโทก

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน เพ่ือการ ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกความกว้าง  - 190,000  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
คลุก บ้านท่าลาดขาว หมู่ 3 คมนาคม เฉล่ีย 3 ม.ยาวเฉล่ีย 650 ม.หนาเฉล่ีย สะดวกข้ึน

สะดวก 0.10 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า1,950 
ตร.ม. จากฝายท่าลาดขาวถึงนา
นายเฉลิม ปราดกระโทก

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรหิน เพ่ือการ ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกคลองวังนาก  - 117,000  -  -  - 70 การคมนาคม กองช่าง
คลุก บ้านท่าลาดขาว หมู่ 1 คมนาคม ความกว้างเฉล่ีย 3 ม.ยาวเฉล่ีย 400 ม. สะดวกข้ึน

สะดวก หนาเฉล่ีย 0.10 ม.หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อย
กว่า 1,200 ตร.ม. 

ท่ี โครงการ
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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หมู่1
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

20 ซ่อมแซมถนนหมู่ 1 ทุกสาย เพ่ือการคมนา ซ่อมแซมถนน หมู่ 1 ภายในซอย  -  - 100,000 100,000 100,000 70 การคมนาคม กองช่าง
คมสะดวก ต่างๆท่ีช ารุด สะดวกข้ึน

21 รางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ าในหมู่บ้าน  -  - 120,000 120,000 120,000 70 การระบายน้ า กองช่าง
(สายหลักต่อเน่ือง) น้ าท่วม ยาว 200 ม. สะดวกข้ึน

22 ขุดลอกหนองปลาไหลโคตร เพ่ือกักเก็บน้ า ขุดลอกหนองปลาไหลโคตร  -  - 100,000 100,000 100,000 70 มีน้ าใช้และ กองช่าง
ไว้ใช้และป้อง น้ าท่วมลดลง
กันน้ าท่วม

23 ขยายเสียงตามสาย เพ่ือแจ้ง ขยายเสียงตามสายหมู่ 1  -  - 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชน กองช่าง
ข้อมูลข่าวสาร ได้รับข่าวสาร

เพ่ิมข้ึน
24 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน มีน้ าสะอาดใช้ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  -  - 250,000 250,000 250,000 70 มีน้ าใช้เพ่ิม กองช่าง

หมู่1 ร่วมกับหมู่ 2 หมู่1 ร่วมกับหมู่ 2 ข้ึน
25 ขุดลอกเหมืองตากล้ิง เพ่ือกักเก็บน้ า ขุดลอกเหมืองตากล้ิง ยาว 2,000 ม.  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 70 มีน้ าใช้และ กองช่าง

ไว้ใช้และป้อง พร้อมวางท่อ น้ าท่วมลดลง
กันน้ าท่วม

หมู่ 2
26 ถนน คสล. ซอยบ้านนายอุดม เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายอุดม  -  - 330,000 330,000 330,000 70 การคมนาคม กองช่าง

จีบกระโทก หมู่ 2 การคมนาคม จีบกระโทกกว้าง 3 ม.ยาว 200 ม. สะดวกย่ิงข้ึน
27 ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธ์ิงาม เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล. ซอยโพธ์ิงาม  - 220,000 220,000 220,000 70 การคมนาคม กองช่าง

การคมนาคม (เพ่ิมเติม)ยาว 100 ม. สะดวกย่ิงข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

28 ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ่ิมพูนสุข เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.ซอยเพ่ิมพูนสุข 6  -  - 330,000 330,000 330,000 70 การคมนาคม กองช่าง
6 (ข้างบ้านนางอุษา ) การคมนาคม (ข้างบ้านนางอุษา )กว้าง 3 ม.ยาว สะดวกย่ิงข้ึน

200 ม.
29 ขุดลอก ซ่อมแซม คลองส่งน้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้ ขุดลอก ซ่อมแซม คลองส่งน้ า  -  - 50,000 50,000 50,000 70 มีน้ าใช้ กองช่าง

ลงสระประปาหมู่บ้าน อย่างเพียงพอ ลงสระประปาหมู่บ้าน เพ่ิมข้ึน
(บ้านพูนจันทร์) (บ้านพูนจันทร์)

30 วางท่อเมนประปา หมู่ 2 เพ่ือให้มีน้ า วางท่อเมนประปา หมู่ 2  -  - 100,000 100,000 100,000 70 มีน้ าสะอาด กองช่าง
สะอาดใช้ .ใช้เพ่ิมข้ึน

31 ก่อสร้างบ่อกรองถังน้ า เพ่ือให้มีน้ า ก่อสร้างบ่อกรองถังน้ า  -  - 200,000 200,000 200,000 70 มีน้ าสะอาด กองช่าง
ประปาพร้อมปรับปรุงระบบ สะอาดใช้ ประปาพร้อมปรับปรุงระบบ .ใช้เพ่ิมข้ึน
ประปา ประปา
หมู่ 3

32 ขุดลอกคลองหนองตะขบ เพ่ือกักเก็บน้ า ขุดลอกคลองหนองตะขบ หมู่ 3  -  - 100,000 100,000 100,000 70 มีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
ไว้ใช้ ระยะทาง 1,500 ม. เพ่ิมข้ึน

33 โครงการขุดลอกคลองน้อย เพ่ือกักเก็บน้ า ขุดลอกคลองน้อยจากร้านขนมจีน-สุดสาย  -  - 200,000 100,000 100,000 70 มีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
ไว้ใช้ พร้อมลงหินคลุก (นายายเหรียญ) เพ่ิมข้ึน

ระยะทาง 1,114 เมตร
34 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมราง เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ า  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง

ระบายน้ าซอยหลวงเจริญ 8 การคมนาคม ซอยหลวงเจริญ 8 สะดวกข้ึน
35 วางท่อพร้อมบ่อพักหน้าบ้าน เพ่ือระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพักหน้าบ้าน  -  - 600,000 600,000 600,000 80 การระบาย กองช่าง

นางเทียน นางเทียน ระยะทาง 250 ม. น้ าสะดวกข้ึน

โครงการ
งบประมาณ

ท่ี วัตถุประสงค์



8
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หมู่ 4
36 รางระบายน้ าพร้อมฝาปิด เพ่ือระบายน้ า ก่อสร้างรางระบายน้ าพร้อมฝาปิด  -  -  - 200,000 200,000 70 การระบาย กองช่าง

ทุกสายในหมู่ 4 ทุกสายในหมู่บ้าน(เพ่ิมเติมรอบหมู่บ้าน) น้ าสะดวกข้ึน
37 ขยายประปาหมู่บ้านใช้พลังงาน เพ่ือให้มีน้ า ขยายประปาหมู่บ้านใช้พลังงาน  -  - 300,000 300,000 300,000 70 มีน้ าไว้ใช้ กองช่าง

แสงอาทิตย์พร้อม สะอาดใช้อย่าง แสงอาทิตย์พร้อม อย่างเพียง
วางท่อประปา หมู่ 4 เพียงพอ วางท่อประปา หมู่ 4 พอ

38 ซ่อมแซมคลองส่งน้ าไฟฟ้า หมู่ 4 เพ่ือให้มีน้ าใช้ ซ่อมแซมคลองส่งน้ าไฟฟ้า หมู่ 4-5  -  - 200,000 200,000 200,000 70 มีน้ าไว้ใช้ กองช่าง
-5 อย่างเพียงพอ อย่างเพียง

พอ
หมู่ 5

39 ก่อสร้างถนนหินคลุกซ. เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกซ.พุทธรักษา 3  -  - 300,000 300,000 300,000 70 การคมนาคม กองช่าง
พุทธรักษา 3 การคมนาคม (เหมืองทางควายเก่า-คลองชลประทาน) สะดวกข้ึน

กว้าง 4 ม.ยาว 250 ม.พร้อมวางท่อ
พร้อมวางท่อ จากบ้านนางเทา 
ถึงเหมืองชลประทานสาย 1R
และขุดร่องน้ าข้างเหมืองชลประทาน
สาย 1R ระยะทาง 1,000 เมตร

40 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายภานุ  -  - 330,000 330,000 330,000 70 การคมนาคม กองช่าง
ภานุ ถึงบ้านนางสุดา การคมนาคม ถึงบ้านนางสุดากว้าง 3 ม.ยาว 200 ม. สะดวกข้ึน

41 ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบเหมืองใหญ่  -  - 220,000 220,000 220,000 70 การคมนาคม กองช่าง
เหมืองใหญ่ การคมนาคม กว้าง 4 ม.ยาว 1,000 ม. สะดวกข้ึน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี



9
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หมู่ 6
42 ก่อสร้างรางระบายน้ า ซ.อนุรักษ์ เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ า ซ.อนุรักษ์  -  - 400,000 400,000 400,000 70 การระบาย กองช่าง

ของเก่าจากบ้านนางพันถึงบ้าน น้ าท่วม ของเก่าจากบ้านนางพันถึงบ้านนายคูณ น้ าสะดวกข้ึน
นายคูณ หมู่ 6 ระยะทาง 500 ม.

43 ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 6 เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ 6จากบ้าน  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การระบาย กองช่าง
จากบ้าน อบต.บุญส่ง-สุดสาย น้ าท่วม อบต.บุญส่ง-สุดสาย ยาว 500 ม. น้ าสะดวกข้ึน

44 ซ่อมแซมฝารางระบายน้ าจาก เพ่ือป้องกัน วางท่อพร้อมบ่อพักเหมืองใส้ไก่  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การระบาย กองช่าง
ศาลาหมู่ 6 ถึงสามแยกบ้าน น้ าท่วม (นานายพุฒิ) น้ าสะดวกข้ึน
นางวารีย์

45 ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบึงพระ เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบึงพระ  -  - 400,000 400,000 400,000 70 การระบาย กองช่าง
มาลงเหมืองทางควาย น้ าท่วม มาลงเหมืองทางควาย ยาว 400 ม. น้ าสะดวกข้ึน

46 ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบึงพระ เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ าจากบึงพระ  -  - 400,000 400,000 400,000 70 การระบาย กองช่าง
มาลงเหมืองทางควาย น้ าท่วม มาลงเหมืองทางควาย น้ าสะดวกข้ึน
หมู่7

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

47 วางท่อรางระบายน้ าจาก เพ่ือป้องกัน วางท่อรางระบายน้ าจาก  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การระบาย กองช่าง
วัดบึงพระถึงศาลา SML น้ าท่วม วัดบึงพระถึงศาลา SML น้ าสะดวกข้ึน
หมู่ 7 หมู่ 7

48 วางท่อระบายน้ าจาก  เพ่ือป้องกัน วางท่อระบายน้ าจาก   -  - 200,000 200,000 200,000 70 การระบาย กองช่าง
ซ.โพธ์ิกลางไปเช่ือมต่อหมู่ 6 น้ าท่วม ซ.โพธ์ิกลางไปเช่ือมต่อหมู่ 6 น้ าสะดวกข้ึน

 (บ้านช่างเชน) ระยะทาง 100 เมตร

ท่ี

ท่ี
งบประมาณและท่ีมา

โครงการ

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

วัตถุประสงค์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

49 ซ่อมแซมถนนรอบนอกและรอบ เพ่ือสะดวกใน ซ่อมแซมถนนรอบนอกและรอบใน  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
ในบึงพระ การคมนาคม บึงพระ สะดวกข้ึน

50 ติดต้ังเสียงตามสาย เพ่ือแจ้งข้อมูล ติดต้ังเสียงตามสาย  -  - 200,000 200,000 200,000 70 ประชาชน กองช่าง
ต.ท่าลาดขาวทุกหมู่บ้าน ข่าวสาร ต.ท่าลาดขาวทุกหมู่บ้าน ได้รับข้อ

ข่าวสาร
เพ่ิมข้ึน

หมู่ 8
51 ก่อสร้างถนนหินคลุกด้านทิศ กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตรเพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกด้าน  -  - 100,000 100,000 100,000 70 การคมนาคม กองช่าง

ทิศตะวันออกโรงเรียน การคมนาคม ทิศตะวันออก โรงเรียนบ้านบึงไทย สะดวกข้ึน
บ้านบึงไทย บ้านบึงไทยกว้าง 4 เมตร

ยาว 500 เมตร
52 ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบ เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบฝ่ังมูล  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง

เลียบฝ่ังมูล หมู่ 8 การคมนาคม ระยะทาง 1,000 เมตร สะดวกข้ึน
กว้าง 6 เมตร

53 ก่อสร้างรางระบายน้ าจากท้าย เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ าจากท้ายบึง  -  - 200,000 200,000 200,000 70 มีน้ าใช้มาก กองช่าง
บึงพระลงสู่ล ามูลหรือคลอง น้ าท่วม พระลงสู่ล ามูลหรือคลองหนองกระโซ ข้ึนและป้อง
หนองกระโซ กันน้ าท่วม

54 ปรับปรุงหอกระจายข่าว เพ่ือแจ้งข้อมูล ปรับปรุงหอกระจายข่าวพร้อม  -  - 200,000 200,000 200,000 70 ประชาชน กองช่าง
พร้อมติดต้ังเสียงตามสาย ข่าวสาร พร้อมติดต้ังเสียงตามสาย ได้รับข้อ
ต.ท่าลาดขาวทุกหมู่บ้าน ต.ท่าลาดขาวทุกหมู่บ้าน ข่าวสาร

เพ่ิมข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



11
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หมู่ 9
55 วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก สายหลัก ระยะทาง 400 เมตรเพ่ือป้องกัน วางท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก  -  - 200,000 200,000 200,000 70 น้ าท่วม กองช่าง

ถนนสายหลัก น้ าท่วม ถนนสายหลัก ระยะทาง 400 เมตร ลดลง

56 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
ปากทางท่าใหญ่ การคมนาคม ปากทางท่าใหญ่กว้าง 10 เมตร สะดวกข้ึน

ยาว 150 เมตร
57 ก่อสร้างถนนหินคลุก เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนนหินคลุก  -  - 150,000 150,000 150,000 70 การคมนาคม กองช่าง

ท่าใหญ่-ประตูน้ า การคมนาคม ท่าใหญ่-ประตูน้ ากว้าง 3 เมตร สะดวกข้ึน
ย่ิงข้ึน ระยะทาง 500 เมตร 

หมู่ 10
58 ปรับปรุงระบบน้ าประปา เพ่ือให้มีน้ าใช้ ปรับปรุงระบบประปา  -  - 100,000 100,000 100,000 70 มีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง

พลังงานแสงอาทิตย์ อย่างเพียงพอ พลังงานแสงอาทิตย์  หมู่ 10 อย่างเพียงพอ

59 ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่ เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  -  - 100,000 100,000 100,000 70 น้ าท่วมลดลง กองช่าง
บ้าน (ต่อเน่ือง) น้ าท่วม (ต่อเน่ือง)

60 ขุดบ่อบาดาล หมู่ 10 เพ่ือให้มีน้ าใช้ ขุดบ่อบาดาล หมู่ 10  -  - 100,000 100,000 100,000 70 มีน้ าใช้เพ่ิมข้ึน กองช่าง
อย่างเพียงพอ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

หมู่ 11
61 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในซอย เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.ภายในซอย  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง

หนองแปลน หมู่ 11 การคมนาคม หนองแปลน กว้าง 4 เมตร หมู่ 11 สะดวกข้ึน
 ซ.1 ระยะทาง 100 เมตร 
 ซ. 6 ระยะทาง 70 เมตร
ซ. 8 ระยะทาง 40 เมตร

62 ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าบ้าน เพ่ือให้มีน้ าใช้ ซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ าไฟฟ้าบ้าน  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การสูบน้ ามี กองช่าง
หนองแปลน อย่างเพียงพอ หนองแปลน ประสิทธิ

เพียงพอ ภาพย่ิงข้ึน
63 ก่อสร้างถนน คสล.วัดสวนป่า เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล.วัดสวนป่าเช่ือม  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง

เช่ือมต าบลดอน การคมนาคม ต าบลดอน กว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. สะดวกข้ึน
64 ก่อสร้างรางระบายน้ า เพ่ือป้องกัน ก่อสร้างรางระบายน้ า  -  - 300,000 300,000 300,000 70 น้ าท่วมลดลง กองช่าง

ไหล่ถนนภายในหมู่บ้าน น้ าท่วม ไหล่ถนนภายในหมู่ 11
และในซอยต่อเน่ือง และในซอยต่อเน่ือง 

65 โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง/ เพ่ืออ านวย ติดต้ังป้ายบอกทาง/ป้ายจราจร/ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 เพ่ือความเป็น กองช่าง
ป้ายจราจร/บอกซอย/บ้าน ความสะดวก บอกซอย/บ้านเลขท่ี ฯลฯ ระเบียบ/

เลขท่ี ฯลฯ และบริการ ปลอดภัยย่ิงข้ึน

ประชาชน
66 จัดหาถังน้ าส่วนกลาง เพ่ือให้มีน้ า จัดหาถังน้ าส่วนกลาง ต้ังไว้ท่ี 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 80 มีน้ าสะอาดใช้ กองช่าง

สะอาดใช้ สาธารณะ เพ่ือบริการประชาชน อย่างเพียงพอ

อย่างเพียงพอ
รวม 66 โครงการ  -  - 2,512,800 1,622,000 10,380,000 10,580,000 10,580,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน 13
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือสะดวก อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ .โชค 100,000  -  -  -  - 70 การสัญจร กองช่าง
สาธารณะ บ้านบึงไทย หมู่ 9 ในการสัญจร ชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 9 สะดวกข้ึน

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่อง อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - 140,000 140,000 140,000 140,000 70 การสัญจร กองช่าง
สว่าง บ้านบึงไทย หมู่ 8 อ.โชคชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สะดวกข้ึน

หมู่ 8(ทุ่งหนองตลาด)
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือสะดวก อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - 140,000 140,000 140,000 140,000 70 การสัญจร กองช่าง

สาธารณะบ้านโคกกระสังข์ ในการสัญจร อ.โชคชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า สะดวกข้ึน
หมู่ 4 สาธารณะ บ้านโคกกระสงข์ หมู่ 4

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือสะดวก อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  - 140,000 140,000 140,000 140,000 70 การสัญจร กองช่าง
สาธารณะบ้านบึงพระ หมู่ 6 ในการสัญจร อ.โชคชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า สะดวกข้ึน

สาธารณะ บ้านบึงพระ หมู่ 6
5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5 เพ่ือสะดวกในการสัญจรขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 5  - 100,000  -  -  - 70 การสัญจร กองช่าง

บ้านนางต้ม - บ้านนายสมัคร สะดวกข้ึน
ระยะทาง 500 ม.

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือสะดวก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม. 1  -  -  - 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
รอบบ้าน ยาว 300 ม. ในการสัญจร ยาว 300 ม. สะดวกข้ึน
หมู่ 1

7 โครมไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือสะดวก ครมไฟฟ้าสาธารณะ 4 ดวง (รอบนอก  -  - 20,000 20,000 20,000 70 การสัญจร กองช่าง
ม.1 ในการสัญจร หมู่บ้าน) ม.1 สะดวกข้ึน

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือสะดวก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม. 3  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
ซอยหลองเจริญ 8 หมู่ 3 ในการสัญจร ซอยหลวงเจริญ 8 บ้านนางเขียว สะดวกข้ึน

งบประมาณ
วัตถุประสงค์ท่ี โครงการ



14
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

9 ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางตุ๊ เพ่ือสะดวก ขยายเขตไฟฟ้า บ้านนางตุ๊ 3 ต้น  -  -  - 200,000 200,000 70 การคมนาคม กองช่าง
หมู่ 3 ในการสัญจร หมู่ 3 สะดวกข้ึน

10 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือสะดวก อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -  - 140,000 140,000 140,000 70 การสัญจร กองช่าง
สาธารณะบ้านโคกกระสังข์ ในการสัญจร อ.โชคชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า สะดวกข้ึน
หมู่ 4 บ้านนางวิรัตน์ ทราย สาธารณะบ้านโคกกระสังข์
กระโทก หมู่ 4 บ้านนางวิรัตน์ ทราย

กระโทก
11 โครงการขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือสะดวก อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  -  - 140,000 140,000 140,000 70 การสัญจร กองช่าง

สาธารณะรอบบึงพระ ในการสัญจร อ.โชคชัย เพ่ือขยายเขตไฟฟ้า สะดวกข้ึน
หมู่ 4 -11 สาธารณะรอบบึงพระ หมู่ 4 - 11

12 ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน เพ่ือให้มีไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าหมู่บ้าน ท่ีต้ังอยู่  -  - 200,000 200,000 200,000 70 มีไฟฟ้าใช้ กองช่าง
รอบบึงพระ ม.4 ใช้ บริเวณรอบบึงพระ เพ่ิมข้ึน

13 โคมไฟฟ้าสาธารณะภายใน เพ่ือสะดวก โคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน  -  - 20,000 20,000 20,000 70 การสัญจร กองช่าง
หมู่ 4 ในการสัญจร (เพ่ิมจุดรอบหมู่บ้าน) สะดวกข้ึน

14 ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะรอบนอก เพ่ือสะดวก ติดต้ังไฟฟ้าสาธารณะรอบนอก  -  - 200,000 200,000 200,000 70 การสัญจร กองช่าง
และรอบในบึงพระ ในการสัญจร และรอบในบึงพระ สะดวกข้ึน

15 ขยายเขตไฟฟ้าถนนหน้า ร.ร. เพ่ือสะดวก ขยายเขตไฟฟ้าถนนหน้า ร.ร.  -  - 300,000 300,000 300,000 70 การสัญจร กองช่าง
บ้านบึงไทย-บ้านใหม่ ในการสัญจร บ้านบึงไทย-บ้านใหม่ สะดวกข้ึน
รวม 15 โครงการ  -  - 100,000 520,000 1,640,000 2,040,000 2,040,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
2.  ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรกรรม
2.1 แผนงานการเกษตร 15

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการขับเคล่ือนหมู่บ้าน เพ่ือให้เกษตรกรมีความเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70 เกษตรกรมีความรู้ ส านักปลัด/
ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง รู้ตามแนวทางปรัชญา เช่น ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ตามแนวเศรษฐกิจ เกษตรอ าเภอ

เศรษฐกิจพอเพียง ต่างท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการฯ พอเพียงเพ่ิมข้ึน

2 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 17,500 17,500 17,500 17,500 17,500 70 นักเรียนมีความ ส านักปลัด/
ในสถานศึกษา เศรษฐกิจพอเพียงให้กับเช่นค่าป้ายโครงการ ค่าต้นไม้ รู้และปฏิบัติตาม ร.ร.บ้านบึงไทย

เด็กนักเรียน ค่าเมล็ดผักค่าวัสดุ อุปกรณ์ และอ่ืนๆ หลักเศรษฐกิจ

ท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการฯ พอเพียง

3 โครงการจัดซ้ือวัสดุการ เพ่ือใช้ในการดูแลตกแต่งเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรใช้ใน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 สถานท่ีท าการ ส านักปลัด
เกษตร สวนท่ีท าการ อบต. การบ ารุงดูแลสวนท่ีท าการอบต. และ อบต.และสวนท่อง

แหล่งท่องเท่ียวบึงพระ สถานท่ีท่องเท่ียวบึงพระ เท่ียวมีทิวทัศน์

สวยงามย่ิงข้ึน

4 โครงการอบรมให้ความรู้ใน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 50 กลุ่มเกษตรกร ส านักปลัด
การบริหารจัดการกลุ่ม กลุ่มเกษตรกรให้มีความให้ความรู้ในการบริหารจัดการกลุ่ม มีความรู้ความเข้าใจ

เกษตรกร รู้ในการบริหารกิจการ เกษตรกร   ในการบริหารงาน

กลุ่ม ของกลุ่มมีรายได้

เพ่ิมข้ึน

16
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



5 โครงการตรวจสภาพดิน เพ่ือตรวจสอบสภาพดินเพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสภาพดิน 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 ดินมีคุณภาพย่ิงข้ึนส านักปลัด
6 โครงการอันเน่ืองมาจากพระ เพ่ือสนับสนุนประชาชนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนมีความส านักปลัด

ราชด าริและพระราชเสาวนีย์ ให้ด าเนินโครงการตาม ตามโครงการอันเน่ืองมาจาก เป็นอยู่ดีข้ึน
แนวทางพระราชด าริและพระราชด าริและพระราชเสาวนีย์
พระเสาวนีย์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินี

7 โครงการรักน้ า รักป่า เพ่ืออนุรักษ์แหล่งน้ า จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70 ประชาชนมีความส านักปลัด
รักษาแผ่นดิน และป่าไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นอยู่ดีข้ึน

ค่าน้ าด่ืม ฯลฯ
รวม 7 โครงการ  -  - 217,500 217,500 217,500 217,500 217,500  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
3.  ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
1.1แผนงาน การเกษตร 17

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 มีศักยภาพในการส านักปลัด
ผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ ในการผลิตสินค้าและ กลุ่มอาชีพในต าบลท่าลาดขาว ผลิตและมีราย

เพ่ิมรายได้ ได้เพ่ิมข้ึน
รวม 1 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

1 โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน เพ่ือส่งเสริมการตลาดก่อสร้างตลาดจ าหน่ายสินค้าของประชา  - 400,000 400,000 400,000 400,000 70 ประชาชนมีราย กองช่าง
ชน/กลุ่มอาชีพ ต.ท่าลาดขาว บริเวณ ได้เพ่ิมข้ึน
สระโพธ์ิ

2 โครงการจัดซ้ือคลอรีน สารส้ม เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือคลอรีน สารส้มค่า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 ประชาชนมีน้ าด่ืมส านักปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

1.2 แผนงานการพาณิชย์



และอ่ืนท่ีใช้ในกิจการประปา สะอาดใช้ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ฯลฯ และอ่ืนๆ ท่ีสะอาดเพ่ิมข้ึน
ท่ีใช้ในในกิจการประปา

รวม 2 โครงการ  -  - 100,000 500,000 500,000 500,000 500,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
4.  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 แผนงาน ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 18

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการวันส าคัญทาง เพ่ือส่งเสริมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศาสนา 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมส านักปลัด
ศาสนา อนุรักษ์ศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ในการส่งเสริม

วันออกพรรษา วันปีใหม่ ฯลฯ ศาสนา
2 ค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดกิจกรรม เพ่ือจัดกิจกรรมหรือ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมอ าเภอโชคชัย/

หรือร่วมงานรัฐพิธีท่ีหน่วย ร่วมงานร่วมงานรัฐ ร่วมงานรัฐพิธีท่ีหน่วยงานอ่ืนจัดข้ึน เช่น ในการจัดงานรัฐพิธีส านักปลัด
งานอ่ืนจัดข้ึน พิธีท่ีหน่วยงานอ่ืน วันพ่อ 5 ธันวา วันแม่ วันปิยมหาราชฯลฯ

จัดข้ึน

3 โครงการประเพณีลอย เพ่ือส่งเสริมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 ประชาชนร่วมสืบสานกองการศึกษา
กระทง อนุรักษ์วัฒนธรรม วันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอย

กระทง

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงาน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 ประชาชนร่วมสืบสานกองการศึกษา
ประเพณีสงกรานต์ อนุรักษ์วัฒนธรรม วันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์

ประเพณีสงกรานต์

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



19
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

5 โครงการวันส าคัญของชาติ เพ่ีอจัดกิจกรรมวันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมกองการศึกษา
ส าคัญของชาติ วันพ่อ 5 ธันวา วันแม่ วันปิยมหาราชฯลฯ ในการส่งเสริม

ศาสนา
6 โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวัน 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70 ประชาชนร่วมสืบสานส านักปลัด

ผู้สูงอายุ อนุรักษ์วัฒนธรรมผู้สูงอายุ วัฒนธรรมขนบธรรม
ขนบธรรมเนียม เนียมท่ีดีงาม
ท่ีดีงาม

7 โครงการแข่งเรืออีโปง เพ่ือส่งเสริมและ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมกองการศึกษา
อนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแข่งเรืออีโปง ในการสืบทอดประ-
ประเพณีแข่งเรือ เพณีแข่งเรืออีโปง
อีโปง

8 โครงการสมโภชฉลอง เพ่ือระลึกถึงวีร เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายการจัดงานสมโภช 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมอ าเภอโชคชัย/
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี กรรมท่านท้าว ฉลองอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในการฉลองสมโภชส านักปลัด

สุรนารี อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

9 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรม 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 70 ประชาชนมีคุณธรรมส านักปลัด
จริยธรรม ประชาชนมี คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมมากข้ึน

คุณธรรมจริยธรรม

20

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

10 โครงการวัดประชารัฐ เพ่ือให้วัดเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 ประชาชนมีส่วนร่วมกองการศึกษา
สร้างสุข:พัฒนาวัดตามแนว ศูนย์กลางในการท าเช่น ค่าน้ าด่ืม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ ในการพัฒนาวัด
ทาง 5สท่ีทุกภาคส่วนมี กิจกรรมของชุมชนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้อง มากข้ึน
ส่วนร่วม ใช้ในครงการ

11 โครงการส่งเสริมมรรยาท เพ่ือส่งเสริม เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 15,000 15,000  -  -  - 70 ประชาชนได้รับการกองการศึกษา
ไทย ย่ิมง่ายไหว้ง่ายแต่ง มรรยาทไทย เช่น อบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรม ฯลฯ ส่งเสริมมรรยาท
กายงามตลอดกาล และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็นต้อง ไทยเพ่ิมข้ึน

ใช้ในครงการ
รวม 11 โครงการ  -  - 425,000 425,000 410,000 410,000 410,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
5.  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
5.1  แผนงาน บริหารงานท่ัวไป 21

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียวบึงพระ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 แหล่งท่องเท่ียวสวยส านักปลัด/
แหล่งท่องเท่ียวบึงพระ แห่งท่องเท่ียว งามย่ิงข้ึน กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 สภาพแวดล้อม กองช่าง
ภานในหมู่บ้านและใน ต าบลให้สะอาด น่าอยู่และในท่าลาดขาว ต าบลท่าลาดขาว
ต าบลท่าลาดขาว สวยงาม น่ามอง

เป็นระเบียบย่ิงข้ึน
รวม 2 โครงการ  -  - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ และ 
ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์ท่ี  6  การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและทัพยากรธรรมชาติ
6.1  แผนงานการเกษตร 22

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการปลูกป่าปล่อยปลา เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุปลาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครการฯ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70 มีปลาในบึงพระส านักปลัด
ในบึงพระ และป่าไม้ เพ่ิมข้ึน

2 โครงการปลูกป่าชุมชน เพ่ือเพ่ิมจ านวนป่าไม้เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือพันธ์ุไม้ ค่าปุ๋ย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 60 มีปริมาณต้นไม้ ส านักปลัด
ค่าแรงงานค่าน้ า  ค่าอาหาร เป็นต้น เพ่ิมมากข้ึน

3 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนโครงเพ่ือจ่ายเป็นด่าดูแลป้องกันไฟป่า 100,000  -  -  -  - 60 มีทัพยากรเพ่ิม ส านักปลัด
ธรรมชาติ การตามแนวทางค่าแรงงาน  ค่าน้ า ค่าอนุรักษ์ มากข้ึน

พระราชด าริ พันธุกรรมพืช ฯลฯ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรม
ชาติ

4 โครงการคุ้มครองดูแลและ เพ่ือสนับสนุนโครงเพ่ือจ่ายเป็นด่าดูแลป้องกันไฟป่า  - 100,000 100,000 100,000 100,000 60 มีทัพยากรเพ่ิม ส านักปลัด
บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรม การตามแนวทางค่าแรงงาน  ค่าน้ า ค่าอนุรักษ์ มากข้ึน
ชาติและส่ิงแวดล้อม พระราชด าริ พันธุกรรมพืช ฯลฯ

23
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ป่าไม้ ส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรม
ชาติ

รวม 4 โครงการ  -  - 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000  -  -  -
6.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการจัดซ้ือถังรองรับขยะ เพ่ือก าจัดขยะให้ถูกเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000 70 ชุมชนมีสภาพ กองคลัง
สุขลักษณะ ถังรองรับขยะ แวดล้อมท่ีดีข้ึน

2 โครงการปรับปรุงบ่อท้ิงขยะ เพ่ือก าจัดขยะให้ถูกเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ชุมชนมีสภาพ ส านักปลัด
ต าบลท่าลาดขาว สุขลักษณะ บ่อท้ิงขยะ แวดล้อมท่ีดีข้ึน
รวม 2 โครงการ  -  - 60,000 70,000 60,000 60,000 60,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
7.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 24

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมศักย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมศักย 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ชีวิตท่ีดีข้ึน ภาพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ภายในต าบลท่าลาดขาว และผู้พิการ
ภายในต าบลท่าลาดขาว มีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีข้ึน
2 โครงการจัดส่ิงอ านวย เพ่ือส่งเสริมคุณภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดส่ิงอ านวย 50,000 50,000 40,000 30,000 30,000 70 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด

ความสะดวกแก่ผู้สูง ชีวิตท่ีดีข้ึน ความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ เช่นรถน่ัง และผู้พิการ
อายุ/ผู้พิการ คนพิการ เคร่ืองช่วยหูฟังอุปกรณ์ช่วย มีคุณภาพชีวิต

ในการเดิน เป็นต้น ท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



3 โครงการก่อสร้าง/ซ่อม เพ่ือให้ประชาชนมีเพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านคนจน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 ประชาชนมีท่ีอยู่ กองช่าง
แซมบ้านคนจน ท่ีอยู่อาศัยท่ีม่ันคงภายในต าบลท่าลาดขาว อาศัยท่ีม่ันคง ส านักปลัด

เพ่ิมข้ึน
4 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออุปกรณ์  -  - 50,000 50,000 50,000 60 เด็ก/เยาวชน ส านักปลัด

ออกก าลังกาย ชีวิตท่ีดีข้ึน ออกก าลังกาย เด็ก/เยาวชน/ผู้สูงอายุ/ ประชาชน/
ประชาชนท่ัวไป ผู้สูงอายุมี

สุขภาพดีข้ึน
รวม 4 โครงการ  -  - 250,000 250,000 290,000 280,000 280,000  -  -  -

7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 25
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการประชุมประ เพ่ือให้ประชาชน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกระบวน 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 70 ประชาชน ส านักปลัด
ชาคมหมู่บ้านหรือต าบล มีส่วนร่วมในการ การประชาคมในระดับหมู่บ้านหรือต าบล มีส่วนร่วม

พัฒนาหมู่บ้าน/ (จัดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชน) ตาม ในการพัฒนา
ต าบล โครงการต่างๆภายในต าบล การประชุมคณะ หมู่บ้าน/ต าบล

กรรมการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดท า
แผนพัฒนา การประชุมคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา ฯลฯ

2 โครงการสมทบกองทุน เพ่ือช่วยเหลือซ่ึงกันเพ่ือจ่ายเป็นค่าสมทบกองทุนสวัสดิการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 เพ่ือช่วยเหลือ ส านักปลัด
สวัสดิการชุมชนต าบล และกันและเช่ือม ชุมชนต าบลท่าลาดขาว ซ่ึงกันและกัน
ท่าลาดขาว ความสามัคคีระหว่าง ย่ิงข้ึน

ประชาชนด้วยกัน
3 โครงการ อบต. เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 เพ่ือเพ่ิมศักย ส านักปลัด

ท่าลาดขาวเคล่ือนท่ี ชุมชนและเช่ือม เช่นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและ ภาพชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ความสามัคคี เคร่ืองด่ืม และอ่ืนท่ีจ าเป็นต้องใช้ในโครงการ และเช่ือม
ระหว่างส่วนราชการ ความสามัคคี
ประชาชนด้วยกัน
และประชาชนกับ
อบต.

รวม 3 โครงการ  -  - 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000  -  -  -

7.3  แผนงานงบกลาง 26
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ เพ่ือการยังชีพผู้ เพ่ือจ่ายเป็นเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 90 ผู้สูงอายุ ส านักปลัด
ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ สูงอายุ/คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ /ผู้พิการ/

ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์
มีหลักประกัน
รายได้

รวม 1 โครงการ  -  - 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8.  ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 27
8.1  แผนงานรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการเพ่ือรณรงค์และป้องกัน เพ่ือป้องกันและแก้ไขเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70 ประชาชนมีความส านักปลัด/
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดในเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ปลอดภัยในชีวิตอ าเภอโชคชัย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ชุมชน ยาเสพติด ในชุมชน และทรัพย์สิน
2 โครงการกองทุนทดแทนผู้ประสบ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเพ่ือจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 ช่วยเหลือผู้ได้รับ ส านักปลัด

ภัยกรณีรถของ อปท. ก่อให้เกิด ภัยกรณีรถของ อปท. กรณีรถของ อปท.ก่อให้เกิดความ ความเสียหาย
ความเสียหาย ก่อให้เกิดความ เสียหาย มากข้ึน

เสียหาย
3 โครงการจัดต้ังจุดตรวจตามมาตร เพ่ือแก้ไขปัญหาอุบัติเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ชีวิตและทรัพย์สินส านักปลัด

การความปลอดดภัยในช่วง เหตุทางถนนช่วง เช่นช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ มีความปลอดภัย
เทศกาล เทศกาล  ฯลฯ มากข้ึน

4 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด เพ่ือลดอุบัติเหตุต่างๆเพ่ือติดต้ังกล้องวงจรปิด บริเวณ  -  - 400,000 400,000 400,000 70 ชีวิตและทรัพย์สินส านักปลัด
จุดเส่ียง ภายในต าบลท่าลาดขาว มีความปลอดภัย

มากข้ึน
5 โครงการฝึกอบรม อาสาสมัคร เพ่ือให้ อปพร. มีความเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 อปพร. มีความรู้ ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) รู้ในการปฏิบัติงานฝึกอบรม อปพร.เช่น ค่าวิทยากร ในการปฏิบัติงาน

28
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ค่าอาหารแลเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึน
ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น

6 โครงการอบรมกู้ชีพต าบล เพ่ือให้อปพร. มี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 อปพร. มีความรู้ ส านักปลัด
ท่าลาดขาว(EMS) ความรู้และทักษะ ฝึกอบรมเช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน และเคร่ืองด่ืมค่าวัสดุอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน
เป็นต้น

รวม 6 โครงการ  -  - 190,000 190,000 590,000 590,000 590,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลกและฐานการผลิตพลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศาธารณสุข
9.  ยุทธศาสตร์ท่ี 9  ด้านสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุข
9.1  แผนงานสาธารณสุข 29

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือป้องกันโรคฉ่ีหนูเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 70 ประชาชนปลอดภัยส านักปลัด
ก าจัดโรคฉ่ีหนูและโรคติดต่อ และโรคติดต่ออ่ืน รๆงค์ป้องกัน และก าจัดโรคฉ่ีหนู จากโรคฉ่ีหนูและ
อ่ืนๆ และโรคติดต่ออ่ืนๆ  โรคติดต่ออ่ืนๆ

2 โครงการส่งเสริมอนามัยเจริญ เพ่ือป้องกันแก้ไข เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้อง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 โรคเอดส์ลดน้อยลงส านักปลัด
พันธ์ุป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ ปัญหาโรคเอดส์ กันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

3 โครงการรณรงค์ป้องกันและ เพ่ือป้องกันโรค เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 โรคไข้เลือดออกลดส านักปลัด
ก าจัดยุงลายป้องกันไข้ ไข้เลือดออก น้ ายาพ่นก าจัดยุงลายและทราย น้อยลง
เลือดออก ทรายอะเบท ฯลฯ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน เพ่ือขับเคล่ือนโครงการฯตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเพ่ือส ารวจข้อมูลสุนัข/แมว 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000 70 ประชาชนปลอดภัยส านักปลัด
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โครงการฯตาม จัดซ้ือวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด จากโรคพิษสุนัขบ้าปศุสัตว์

พระปณิธาน เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคพิษ
ศาสตราจารย์ ดร.สุนัขบ้า ฯลฯ
สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา

30
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

วลัยลักษณ์ฯ

และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



5 โครงการอุดหนุนส าหรับ เพ่ือตอบสนองการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 220,000 220,000 220,000 220,000 220,000 80 ประชาชนมีคุณภาพส านักปลัด/
การด าเนินงานตามแนวทาง ด าเนินงานตาม โครงการฯ เช่นอบรมรณรงค์และ ชีวิตท่ีดีข้ึน คณะกรรมการ
โครงการพระราชด าริด้าน แนวทางโครงการ ป้องกันด้านสาธารณสุข หมู่บ้าน
สาธารณสุข เช่น โครงการส่ง  พระราชด าริด้าน
เสริมกิจกรรมชมรม To be สาธารณสุข
รวม 6 โครงการ 
ป้องกันภัย มะเร็งเต้านม            
โครงการส่งเสริมป้องกันโรค
ขาดสารไอโอดีนเป็นต้น 
 (หมายเหตุ :จ านวน 11 หมู่ 
หมู่ละ 20,000 บาท)

6 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน เพ่ือสมทบกองทุนเพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 80 ประชาชนมีคุณภาพส านักปลัด
สุขภาพระดับท้องถ่ิน หลักประกันสุขภาพหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน ชีวิตท่ีดีข้ึน

ระดับท้องถ่ิน  (40% ของเงินจัดสรร)
7 โครงการบริหารจัดการคัดแยก เพ่ือรณรงค์และ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนขยะลดลงส านักปลัด

ขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัด ส่งเสริมการคัด ในโครงการ เช่น ค่าป้ายรณรงค์ หมู่บ้านสะอาด
สะอาด) แยกขยะ ค่าจัดอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ย่ิงข้ึน
รวม 7 โครงการ  -  - 554,000 554,000 554,000 554,000 554,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

10 ยุทธศาสตร์ท่ี 10  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
10.1  แผนงานการศึกษา 31

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์ เพ่ือให้เด็กเล็กมีพัฒนาเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ 105,400 110,000 110,000 110,000 110,000 90 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าลาดขาว การทางการศึกษาเพ่ิมข้ึนเรียนการสอนให้เด็กเล็กศูนย์ การท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว
2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแล เพ่ือพัฒนาผู้ดูแลเด็กค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 90 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. การท่ีดีข้ึน
ท่าลาดขาว ท่าลาดขาว

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก เพ่ือพัฒนาด้านร่างการเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา
ต าบลท่าลาดขาว อารมณ์และจิตใจเด็กพัฒนาศักยภาพเด็ก เช่นค่าอาหาร การท่ีดีข้ึน

ค่าน้ าด่ืม ค่าของรางวัล 
ค่าวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น

4 โครงการวันไหว้ครู เพ่ือแสดงความรักความเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 90 เด็กได้แสดง กองการศึกษา
กตัญญูของศิษย์ท่ีมีต่อครูโครงการวันไหว้ครู ความรัก

ต่อครูฯ
5 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์ เพ่ือส่งเสริมโภชนาการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 140,000 140,000 140,000 140,000 140,000 90 เด็กมีโภชนา กองการศึกษา

เด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว (นม)ให้ศูนย์เด็กเล็ก อบต. การท่ีดีข้ึน
ท่าลาดขาว

32
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

6 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือส่งเสริมโภชนาการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 230,000 230,000 230,000 230,000 90 เด็กมีโภชนา กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงพระ (นม)สนับสนุนโรง  เรียนบ้าน การท่ีดีข้ึน

บึงพระ 
7 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือส่งเสริมโภชนาการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 90 เด็กมีโภชนา กองการศึกษา

โรงเรียนบ้านท่าลาดขาว (นม) สนับสนุนโรงเรียน การท่ีดีข้ึน
บ้านท่าลาดขาว

8 โครงการอาหารเสริม(นม) เพ่ือส่งเสริมโภชนาการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 130,000 130,000 130,000 130,000 130,000 90 เด็กมีโภชนา กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านบึงไทย (นม) สนับสนุนโรงเรียน การท่ีดีข้ึน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



บ้านบึงไทย
9 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการอุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าลาดขาว 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 90 เด็กมีโภชนา โรงเรียนบ้าน

กลางวันโรงเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหาร การท่ีดีข้ึน ท่าลาดขาว
บ้านท่าลาดขาว กลางวันให้โรงเรียน

บ้านท่าลาดขาว  
10 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงพระ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 90 เด็กมีโภชนา โรงเรียนบ้าน

กลางวันโรงเรียนบ้านบึงพระ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลาง การท่ีดีข้ึน บึงพระ
วันให้โรงเรียนบ้านบึงพระ  

11 โครงการสนับสนุนอาหาร เพ่ือส่งเสริมโภชนาการอุดหนุนโรงเรียนบ้านบึงไทย 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 90 เด็กมีโภชนา โรงเรียนบ้าน
กลางวันโรงเรียนบ้านบึงไทย เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอาหารกลาง การท่ีดีข้ึน บึงไทย

วันให้โรงเรียนบ้านบึงไทย  

33
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

12 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือส่งเสริมโภชนาการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 90 เด็กมีโภชนา กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. เด็กเล็ก นาเด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาวเพ่ือจ่าย การท่ีดีข้ึน
ท่าลาดขาว เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน

อาหารกลางวัน
13 โครงการผลิตส่ือการเรียนการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเพ่ือจ่ายเป็นค่าผลิตส่ือการเรียน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90 เด็กมีศักยภาพ กองการศึกษา

สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. เด็กเล็กฯ การสอน แบบพิมพ์ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน
ท่าลาดขาว  ของศูนย์เด็กเล็กฯ

14 โครงการปรับปรุง เพ่ือพัฒนาศูนย์เด็กเล็กเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซม 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 เด็กมีศูนย์ กองการศึกษา
ซ่อมแซมอาคารส่ิงก่อสร้าง, อบต.ท่าลาดขาว อาคารส่ิงก่อสร้าง,อุปกรณ์ต่างๆ การเรียน
อุปกรณ์ต่างๆของศูนย์พัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีดีข้ึน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. อบต.ท่าลาดขาว

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ท่าลาดขาว
15 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ในการ เพ่ือพัฒนาด้านร่างการเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ใน  - 50,000 50,000 50,000 50,000 70 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา

พัฒนากล้ามเน้ือและออกก าลัง อารมณ์และจิตใจเด็กการพัฒนากล้ามเน้ือเด็กเช่นอุโมงค์ การท่ีดีย่ิงข้ึน
กาย ศูนย์เด็กเล็ก อบต. ยาง ชิงช้าพาสติก และอุปกรณ์
ท่าลาดขาว พาสติกอ่ืนๆท่ีใช้ในสนามเด็กเล่น

16 โครงการรักการอ่าน เพ่ือส่งเสริมการอ่านเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือ หนังสือ และ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 70 ประชาชน กองการศึกษา
หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับห้องสมุด อ่านหนังสือ

มากข้ึน

34
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17 โครงการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเพ่ือปฐมนิเทศและจัดประชุมผู้ 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70 ผู้ปกครองรับรู้ กองการศึกษา
นักเรียน ร่วมกัน ปกครองนักเรียน ข้อมูลข่าวสาร

เพ่ิมข้ึน
18 โครงการเย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเย่ียม 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70 ผู้ปกครองเด็ก กองการศึกษา

อันดีระหว่างผู้ปกครอง เย่ียมบ้านสานสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์

เด็ก และครู ท่ีดีต่อกันย่ิงข้ึน

19 ส่งเสริมพัฒนาการเจริญวัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาเพ่ือจ่ายเป็นใช้จ่ายในการส่งเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.     การเด็ก พัฒนาการเจริญวัย ศูนย์พัฒนา การท่ีดีข้ึน
ท่าลาดขาว เด็กเล็กอบต.ท่าลาดขาว

20 ค่าใช้จ่ายการบริหาร เพ่ือสนับสุนับสนุนเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 90 เด็กมีพัฒนา กองการศึกษา
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่า การท่ีดีข้ึน
ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า สถานศึกษา อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบ
เคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม นักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนา 
พัฒนาผู้เรียนฯลฯ ผู้เรียนฯลฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



21 โครงการหนูน้อยฟันสวย เพ่ือดูแลสุขภาพปากเพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 90 เด็กมีสุขภาพ กองการศึกษา
และฟันเด็ก อุปกรณ์ และอ่ืนๆในโครงการ ปากและฟัน

ดีข้ึน
รวม 21 โครงการ  -  - 2,449,400 2,504,000 2,504,000 2,504,000 2,274,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

11.  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
11.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 35

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการส่งเสริมการแข่ง เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 70 ประชาชนมี กองการศึกษา
ขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด นามัยและเช่ือมความแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด สุขภาพพลา
ต าบลท่าลาดขาว สามัคคี นามัยท่ีดีข้ึน

2 โครงการอุปกรณ์กีฬา เพ่ือส่งเสริมด้านกีฬาและเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 70 ประชาชนมี กองการศึกษา
สุขภาพพลานามัยใช้ในการแข่งขันกีฬาหรือการฝึกซ้อม สุขภาพพลา

กีฬาเช่นลูกฟุตบอล  วอลเล่ย์บอล  นามัยท่ีดีข้ึน
เปตอง  ตาข่ายฟุตบอลธง นกหวีด  
และวัสดุอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกับการแข่ง/
ซ้อมกีฬา

3 โครงการแข่งขันกีฬา เพ่ือส่งเสริมสุขภาพพลาเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนมี กองการศึกษา
สัมพันธ์ต าบลท่าลาดขาว นามัยและเช่ือมความสามัคคีแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต าบลท่าลาดขาว สุขภาพพลา

นามัยท่ีดีข้ึน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



0
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 ปรับปรุงสนามกีฬา เพ่ือส่งเสริมด้านกีฬาและปรับปรุงสนามกีฬา  -  - 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนมี กองช่าง
หมู่ 11 สุขภาพพลานามัยหมู่ 11 สุขภาพพลา

นามัยท่ีดีข้ึน
รวม 4 โครงการ  -  - 250,000 250,000 300,000 300,000 300,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
12 ยุทธศาสตร์ท่ี  12  การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
12.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 37

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 400,000 400,000  -  -  - 70 สามารถเพ่ิมศักยส านักปลัด
งานสมาชิกอบต./ผู้บริหาร/ บริหารสมาชิกและพนักฝึกอบรมและศึกษาดูงานสมาชิก ภาพผู้บริหาร สมา
พนักงาน/พนักงานจ้าง ผู้น า งาน อบต.พนักงานจ้างอบต.คณะผู้บริหาร พนักงาน ชิกพนักงาน อบต.
ชุมชนและผู้ร่วมสังเกตการณ์ ผู้น าชุมชนและผู้ร่วมพนักงานจ้างและผู้น าชุมชน และผู้น าชุมชน

สังเกตการณ์ และผู้ร่วมสังเกตการณ์
2 โครงการทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ เพ่ือทัศนศึกษาดูงานและเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ  -  - 400,000 400,000 400,000 70 สามารถเพ่ิมศักยส านักปลัด

พัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร พัฒนาศักยภาพคณะผู้ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาศักย ภาพผู้บริหาร สมา
สมาชิกสภา ผู้น าชุมชน พนัก บริหารสมาชิกสภา ภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ชิกพนักงาน อบต.
งานส่วนต าบลและพนักงาน ผู้น าชุมชน พนักงานผู้น าชุมชนพนักงานส่วนต าบล และผู้น าชุมชน
จ้าง อบต.ท่าลาดขาว ส่วนต าบลและพนักงานและพนักงานจ้างอบต.

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



จ้างอบต.ท่าลาดขาวท่าลาดขาว
2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือใช้จัดกิจกรรมและก่อสร้างอาคาร  -  - 800,000 800,000 800,000 70 เพ่ือประโยชน์ใน กองช่าง

อเนกประสงค์ อบต.ท่าลาดขาว เก็บวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆอเนกประสงค์ อบต.ท่าลาดขาว การใช้สอยและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

3 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ เพ่ือให้สภาพแวดล้อมปรับภูมิทัศน์บริเวณ อบต. 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 สภาพแวดล้อม ส านักปลัด
อบต.ท่าลาดขาว ท่ีท างานสวยงาม ท่าลาดขาว สวยงามย่ิงข้ึน

38
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

4 โครงการซ่อมแซมอาคารส านัก เพ่ือซ่อมแซมอาคารซ่อมแซมอาคารส านัก อบต. 130,000 500,000 500,000 500,000 500,000 70 การท างานและการ กองช่าง
งานอบต.ท่าลาดขาว ส านักงาน อบต. ท่าลาดขาว บริการมีประสิทธิ

ท่าลาดขาว ภาพมากย่ิงข้ึน
5 โครงการบริการเก็บภาษี เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 70 การท างานและการส านักปลัด

เคล่ือนท่ีอบต.สัญจร ในการท างานและเช่น น้ าด่ืม ป้ายประชาสัมพันธ์ บริการมีประสิทธิ
ให้บริการประชาชนเป็นต้น ภาพมากย่ิงข้ึน

6 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 การท างานและการส านักปลัด
และทะเบียนทรัพย์สิน ในการท างานและทรัพย์สิน บริการมีประสิทธิ

ให้บริการประชาชน ภาพมากย่ิงข้ึน
7 ค่าเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 การเลือกต้ังสะดวกส านักปลัด

สมาชิกสภาท้องถ่ิน เลือกต้ัง การเลือกต้ังผู้บริหารท้องถ่ิน ย่ิงข้ึน
สมาชิกสภาท้องถ่ิน ฯลฯ

8 โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร เพ่ือสนับสนุนอบต.อุดหนุน อบต. กระโทก อ.โชคชัย  12,000 12,000  -  -  - 70การท างานมีประสิทธิ อบต. 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และศูนย์ กระโทก เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ภาพเพ่ิงข้ึน กระโทก

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือ
จัดจ้างขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ
อ าเภอโชคชัย

9 โครงการศูนย์รวมข้อมูลองค์กร เพ่ือสนับสนุนอบต.อุดหนุน อบต. โชคชัย อ.โชคชัย   -  - 12,000 12,000 12,000 70การท างานมีประสิทธิ อบต. 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และศูนย์ โชคชัย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฯ ภาพเพ่ิงข้ึน โชคชัย
ข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือหรือ

39
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

จัดจ้างขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ระดับอ าเภอ
อ าเภอโชคชัย

10 ค่าระวางท่ีดินสาธารณประโยชน์ เพ่ือตรวจสอบแนวเขตเพ่ือจ่ายเป็นค่าตรวจสอบแนว 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 70 ทราบแนวเขตท่ี ส านักปลัด
เขตท่ีสาธารณะ ถูกต้อง

11 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพ่ืออ านวยความสะดวกเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/  - 200,000 200,000 200,000 200,000 70 การท างานและการกองช่าง
เสียงตามสาย ในการท างานและให้ซ่อมแซมเสียงตามสาย บริการมีประสิทธิ

บริการประชาชน ภาพมากย่ิงข้ึน
11 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเซริฟเวอร์ส าหรับเว๊ป เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารและเพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีเซริฟ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนได้รับรู้ส านักปลัด

เว๊ปไซค์หน่วยงาน อบต. และบริการประชาชนเวอร์ส าหรับเว๊ปไซค์หน่วยงาน ข้อมูลข่าวสาร
ท่าลาดขาว อบต.ท่าลาดขาว

12 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 70 ประชาชนได้รับรู้ส านักปลัด
ส านักงานอัยการศาล การด าเนินคดีของการด าเนินคดีของ ข้อมูลข่าวสาร

ส านักงานอัยการศาลส านักงานอัยการศาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



13 ค่าจ้างสถาบันหรือองค์กรท่ีน่า เพ่ือปรเมินความพึงเพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างสถาบันหรือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 ประชาชนได้รับรู้ส านักปลัด
เช่ือถือท าการประเมินความพึง พอใจเก่ียวกับการองค์กรท่ีน่าเช่ือถือท าการประ ข้อมูลข่าวสาร
พอใจเก่ียวกับการให้บริการ ให้บริการของ อบต.เมินความพึงพอใจเก่ียวกับการให้
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ท่าลาดขาว บริการ ของ อบต.ท่าลาดขาว
ท่าลาดขาว

14 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 70 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส านักปลัด/
ราชการ การเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ พนักงาน/พนักงานกองคลัง

40
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง จ้าง หรือผู้ท่ีได้
รับหมอบหมาย

รวม 14 โครงการ  -  - 1,079,000 1,649,000 1,149,000 1,149,000 1,149,000  -  -  -
12.2 แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าออกเพ่ือจ่ายเป็นค่าค่าออกแบบ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 90 งานมีคุณภาพมากกองช่าง
ท่ีจ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคล แบบ ค่าควบคุมงานค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่เอกชน ย่ิงข้ึน
หรือบุคคลภายนอก  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพ่ือให้ได้มาเพ่ือส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้ได้มาเพ่ือส่ิงก่อสร้าง

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส านักปลัด
ราชการ การเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ พนักงาน/

ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พนักงานจ้าง 
หรือผู้ท่ีได้รับ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



หมอบหมาย
รวม 2 โครงการ  -  - 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000  -  -  -

12.3 แผนงานการศึกษา
1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในการ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 70 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพกองการศึกษา

ราชการ การเดินทางไปราชการเดินทางไปราชการ พนักงาน/
ตามระเบียบท่ีเก่ียวข้อง พนักงานจ้าง 

หรือผู้ท่ีได้รับ
หมอบหมาย

รวม 1 โครงการ  -  - 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000  -  -  -

41
12.3 แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 90 ข้าราชการ กองคลัง
บ านาญข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ทบกองทุนบ าเหน็จบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ได้รับความ
(กบท.) บ านาญข้าราชการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน(กบท.) ช่วยเหลือย่ิงข้ึน

ส่วนท้องถ่ิน
(กบท.)

2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมเพ่ือจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุน  - 1,000 1,000 1,000 1,000 90 ข้าราชการ กองคลัง
ทบกองทุนเงินทดแทนเงินทดแทน ตามหนังสือกรมส่ง ได้รับความ

เสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี ช่วยเหลือย่ิงข้ึน
มท 0808.2/ว 4172 ลว
24-ธ.ค.-61

รวม 2 โครงการ  -  - 300,000 301,000 301,000 301,000 301,000  -  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณ



1
แบบ ผ-02/1

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 ขุดลอกบึงพระ เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ขุดลอกบึงพระ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 70 มีน้ าใช้มากข้ึนและ กองช่าง
และป้องกันน้ าท่วม ป้องกันน้ าท่วม

2 ขุดลอกคลองรอบบึงพระ เพ่ือแก้ปัญหา ขุดลอกคลองรอบบึงพระ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 70 น้ าท่วมลดลง กองช่าง
หมู่ 11-7 น้ าท่วม หมู่ 11ถึงหมู่ 7 

 ระยะทาง 2,500 เมตร
3 ก่อสร้างประปาต าบล เพ่ือให้มีน้ าสะอาดใช้ก่อสร้างประปาต าบล 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 70 มีน้ าสะอาดใช้อย่างกองช่าง

ท่าลาดขาว อุปโภค บริโภค ท่าลาดขาว อย่างพอเพียง

อย่างพอเพียง
4 ขุดลอกฝายท่าลาดขาว เพ่ือให้มีน้ าใช้ ขุดลอกฝายท่าลาดขาว 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 70 มีน้ าใช้มากข้ึนและ กองช่าง

อย่างเพียงพอ ป้องกันน้ าท่วม

5 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดปรัปปรุงระบบประปา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 70 มีน้ าสะอาดใช้อย่างกองช่าง
หมู่ 2 ใช้อย่างพอเพียง หมู่ 2 อย่างพอเพียง

6 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดปรัปปรุงระบบประปา 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 70 มีน้ าสะอาดใช้อย่างกองช่าง
หมู่ 5 ใช้อย่างพอเพียง หมู่ 5 อย่างพอเพียง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561 - 2565) 

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมาท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริและท่ี 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



2

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

7 ปรับปรุงระบบประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดปรัปปรุงระบบประปา 800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 70 มีน้ าสะอาดใช้อย่างกองช่าง
 หมู่ 8 ใช้อย่างพอเพียงหมู่ 8 อย่างพอเพียง

8 ก่อสร้างประปา เพ่ือให้มีน้ าสะอาดก่อสร้างประปาหมู่ 9 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 70 มีน้ าสะอาดใช้อย่างกองช่าง
หมู่ 9 ใช้อย่างพอเพียง อย่างพอเพียง

9 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือสะดวกใน ก่อสร้างถนน คสล. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 70 การคมนาคม กองช่าง
บ้านพูนจันทร์พัฒนา การคมนาคม บ้านพูนจันทร์พัฒนา สะดวกข้ึน

(สายหลัก) (สายหลัก)หมู่ 2
รวม   9 โครงการ  -  - 43,600,000 43,600,000 43,600,000 43,600,000 43,600,000  -  -

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

2 ยุทธศาสตร์ท่ี 10  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา
10.1  แผนงานการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้เด็กเล็กมี ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 70 เด็กมีศูนย์การเรียน กองช่าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต. ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กอบต. ท่าลาดขาว ท่ีดีข้ึน

ท่าลาดขาว ท่ีได้มาตรฐาน

รวม   1 โครงการ  -  - 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000  -  -

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

11.  ยุทธศาสตร์ท่ี  11  การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
11.1  แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 3

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาด หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI ว่าจะได้รับ รับผิดชอบหลัก

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมด้าน ก่อสร้างลานกีฬา อบต. 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 70 ประชาชนมีสุขภาพ กองช่าง
กีฬาและสุขภาพ ท่าลาดขาว พลานามัยท่ีดีข้ึน

พลานามัย
รวม   1 โครงการ  -  - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  -  -

ผ.03 1

เป้าหมาย หน่วยงาน
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

1 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียนเรียบเพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบาน20,000 20,000 20,000 ##### 20,000 ส านักปลัด
งานท่ัวไป ส านักงาน ร้อยและเก็บส่ิงของเล่ือนขนาด 5 ฟุต

หลังละ 5,000 บาท 
2 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียนเรียบเพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบาน20,000 20,000  -  - 20,000 กองคลัง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (2561 - 2565)

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



งานท่ัวไป ส านักงาน ร้อยและเก็บส่ิงของเล่ือนขนาด 5 ฟุต
หลังละ 5,000 บาท 

3 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือใช้ส ารองไฟฟ้าเพ่ือจ่ายเป็นค่าเคร่ืองส ารองไฟ5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด
งานท่ัวไป ไฟฟ้าและ เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 2,500 บาท 

วิทยุ
4 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือตู้บานทึบ ราคาตู้ละ 5,500 -  -  - ##### 11,000 ส านักปลัด

งานท่ัวไป ส านักงาน ในการท างาน
5 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 20,000  - 20,000  - 20,000 ส านักปลัด

งานท่ัวไป การเกษตร ในการท างาน
6 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า - 16,000  -  -  - ส านักปลัด

งานท่ัวไป การเกษตร ในการท างาน สูบน้ าได้ 1,130 ลิตรต่อนาที

2
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

7 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าด่ืมเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน-น้ าเย็น26,000  -  -  -  - ส านักปลัด
งานท่ัวไป งานบ้านงาน ท่ีสะอาด แบบต่อท่อขนาด 2 ก๊อก

ครัว
8 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองป้ัมน้ า จ านวน 1 เคร่ือง - 20,000 20,000 ##### 20,000 ส านักปลัด

งานท่ัวไป โรงงาน ในการท างาน
9 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเล่ือยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ - 6,900  -  - 6,900 ส านักปลัด

งานท่ัวไป โรงงาน ในการท างาน ขนาด 9 น้ิว ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่น้อยกว่า 1,700 วัตต์

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



10 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชุม 30,000  -  -  - 30,000 ส านักปลัด
งานท่ัวไป ไฟฟ้าและ ในการท างาน  อบต. ท่าลาดขาว

วิทยุ
11 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ22,000 22,000 22,000 ##### 22,000 ส านักปลัด

งานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างาน ส านักงานอบต.ท่าลาดขาว
12 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง30,000 30,000 30,000 #####  - ส านักปลัด

งานท่ัวไป โรงงาน ในการท างาน
13 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ22,000 22,000 22,000 #####  - กองคลัง

งานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างาน ส านักงานอบต.ท่าลาดขาว
14 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 5,500  -  -  -  - ส านักปลัด

งานท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานและให้บริการ
15 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา18,000  -  -  -  - ส านักปลัด

งานท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานและให้บริการส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น

3
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

16 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 10 ตัวๆละ 2,50025,000  -  -  - ส านักปลัด
งานท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานและให้บริการบาท

17 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 5 ตัวๆละ 2,50012,500  -  -  - กองคลัง
งานท่ัวไป ส านักงาน ในการท างานและให้บริการบาท

18 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ   -  - 15,000  -  - กองคลัง
งานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างาน  LED สี

19 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน  -  - 814,000 ###### 814,000 ส านักปลัด
งานท่ัวไป ยายพาหนะ ในการท างาน ขับเคล่ือน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



และขนส่ง ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์
สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์
(แบบดับเบ้ิลแค๊บ)

20 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ   -  - 15,000 #####  - ส านักปลัด
งานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างาน  LED สี

21 บริหาร ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง -  - 4,300 4,300  - ส านักปลัด
งานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ในการท างาน หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

4
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

1 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือควบคุมป้องกันโรคเพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน - 59,000 59,000  - 59,000 ส านักปลัด
วิทยาศาสตร์
หรือการ
แพทย์

1 รักษาความ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือวิทยุแบบพกพา จ านวน 5 เคร่ืองๆละ15,000  -  -  -  - ส านักปลัด
สงบภายใน ไฟฟ้าและ ในการท างานและให้บริการ3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท

วิทยุ
1 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ22,000  -  -  -  - กองช่าง

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



ชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการท างานและให้บริการส านักงานอบต.ท่าลาดขาว

2 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียนเรียบเพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบาน10,000 10,000 10,000 #####  -
ชุมชน ส านักงาน ร้อยและเก็บส่ิงของเล่ือนขนาด 5 ฟุตจ านวน 2 หลัง กองช่าง

หลังละ 5,000 บาท 
3 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเก้าอ้ีส านักงาน 4 ตัวๆละ 2,50010,000  -  -  -  - กองช่าง

ส านักงาน ในการท างานและให้บริการบาท
4 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือรถบรรทุกแบบเกษตร(อีแต๋น)แบบยก - 655,000  -  -  - กองช่าง

ชุมชน ยายพาหนะ ในการท างาน เทท้ายพร้อมติดต้ังเครนกระเช้า
และขนส่ง

5 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือแบบหล่อคอนกรีตทรงเหล่ียม(เหล็ก) - 15,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ก่อสร้าง ในการท างาน เทท้ายพร้อมติดต้ังเครนกระเช้า

6 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต - 10,000  -  -  - กองช่าง
ชุมชน ก่อสร้าง ในการท างาน (SLUMP TEST)

5
เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

8 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - 4,300  -  -  - กองช่าง
ชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการท างานและให้บริการถังหมึกฉีด (Ink Tank Printer)

7 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวด า ชนิด -  - 54,000  -  - กองช่าง
ชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการท างาน Network ส าหรับกระดาษขนาด A3

8 เคหะและ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ   -  -  - #####  - กองช่าง
ชุมชน คอมพิวเตอร์ ในการท างาน  LED สี

9 เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด -  - 36,000  -  - กองช่าง
ส านักงาน ในการท างานร 26,000 บีทียู

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา



1 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือตู้บานทึบ จ านวน 1 ตู้5,500  -  -  -  - กองการศึกษา
ส านักงาน ในการท างานและให้บริการ

2 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ือความเป็นระเบียนเรียบเพ่ือจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารบาน10,000 10,000 10,000 #####  - กองการศึกษา
ส านักงาน ร้อยและเก็บส่ิงของเล่ือนขนาด 5 ฟุตจ านวน 2 หลัง 

หลังละ 5,000 บาท 
3 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือโต๊ะส านักงาน 5,500  -  -  -  - กองการศึกษา

ส านักงาน ในการท างานและให้บริการ
4 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือตู้บานทึบ จ านวน 1 ตู้5,500  -  -  -  - กองการศึกษา

ส านักงาน ในการท างานและให้บริการ
5 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือพัดลมติดผนัง แบบโคจรติดผนัง - 3,300  -  -  - กองการศึกษา

ส านักงาน ในการท างาน ขนาด 16 น้ิว(400 มม.) ราคาเคร่ืองละ
1,100 บาท

6 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับ22,000 22,000 22,000 #####  - กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ในการท างานและให้บริการส านักงานอบต.ท่าลาดขาว

6
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7 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง - 4,300  -  -  - กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ในการท างานและให้บริการถังหมึกฉีด (Ink Tank Printer)

8 การศึกษา ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ   -  - 15,000  -  - กองการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ในการท างาน  LED สี

รวม 361,500 959,800 1,193,300 ###### 1,027,900

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
งบประมาณและท่ีมา
































