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องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา 



๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิน่ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
…………………………………….. 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
  ในส่วนนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับ  สภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ระบบสาธารณูปโภค   
ขั้นพ้ืนฐาน)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และด้านการเมือง  การบริหาร  
การเปรียบเทียบข้อมูลของการแยกแยะประชากรตามข้อมูลเพศและช่วงชั้นอายุ  การเปรียบเทียบประชากร
ย้อนหลัง  การเปรียบเทียบข้อมูลทางด้านการศึกษา  ด้านสาธารณสุขย้อนหลัง  ดังนี้ 
 
ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
  ในอดีตตำบลโป่งตาลองนั้นอยู่ในเขตการปกครองของตำบลหมูสี  และได้แยกออกจากตำบลหมูสี  
สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “โป่งตาลอง” เป็นตำนานเล่าว่าในพ้ืนที่ของ นายลอง มีดินโป่ง และพวกสัตว์ป่า คือ ช้าง  ชอบ
มากินดินโป่ง ในพ้ืนที่นายลอง และคนภายนอกมักเข้ามาทำการเกษตรในพ้ืนที่   ข้างในไร่  ประกอบกับการที่ช้าง
มากินดินโป่งในพื้นที่ของนายลอง  พวกคนข้างนอกท่ีเข้ามาทำไร่นั้นไม่รู้จะเรียกไร่ของตนว่าอย่างไร  และเมื่อมีใคร
ถามว่า  “ไปทำไร่ที่ใด ” คนเหล่านั้นกจ็ะบอกว่าไปทำไร่ที่โป่งตาลอง 

ตำบลโป่งตาลองมีหน่วยงานคือสภาตำบลโป่งตาลองมีผู้ทำการคุณวุฒิอยู่ในสภาและ สภาตำบล
โป่งตาลองได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเมื่อปีงบประมาณ  พ .ศ. 2539   เริ่มตั้งแต่          
1  ตุลาคม  2538  และก่อตั้งเป็น อบต. เป็นระยะเวลา  27  ปี จากอดีตจวบจนปัจจุบัน 

การตั้งถิ่นฐานของตำบลโป่งตาลอง ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการรวมกลุ่มโดยตั้งบ้านเรือนตาม
เส้นทางคมนาคมและใกล้แหล่งน้ำธรรมชาติ ส่วนพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนกระจายตัวอยู่รอบ ๆ ชุมชนดังนี้  

1.  ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่ตามถนน รพช. (ทางหลวงชนบท)  เป็นชุมชนใหญ่และเป็นศูนย์กลาง
ของตำบลมีวัด  โรงเรียน  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ศาลาประชาคม  มหกรรมการเกษตร  ประปา
หมู่บ้าน โรงแรม รีสอร์ท ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง , หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม , หมู่ที่ 4 บ้านปอหู , หมู่ที่ 6 
บ้านหนองจอก , หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง  ชุมชนต่าง ๆ  ภายในตำบลโป่งตาลอง  ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กัน
เนื่องจาก คนในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลองที่เป็นคนพ้ืนที่จริงมีเพียงครึ่งเดียวของตำบลเท่านั้น นอกนั้นย้ายมาจากถิ่น
อ่ืนๆ และตำบลมีโครงข่ายถนนติดต่อกันสะดวกพอสมควร  แต่ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังตามซอยต่าง ๆ  ปัจจุบัน
เป็นถนนคอนกรีตและถนนลาดยางเกอืบทุกสายทางแล้ว  
  2.  ชุมชนที่เกาะกลุ่มในพ้ืนที่เกษตรกรรม ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง ,หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม
,หมู่ที ่3 บ้านโป่งไทร ,หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม ซึ่งสะดวกต่อการคมนาคม และใกล้แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
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1. ด้านกายภาพ 
 

สภาพโดยทั่วไป  
แผนที่ตำบลโป่งตาลองโดยสังเขป 

                        

      

              

           

            

   .         

                        

N

             

            

                      

        

           

             

            

            

             

            

              

             

 

 

 ที่ตั้ง  ขนาดพื้นที่  และอาณาเขต 
 ตำบลโป่งตาลองเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 
108.69  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 67,932.50 ไร่  และมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้ คือ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ตำบลขนงพระ  และตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศใต้  ติดต่อกับ อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กั้นอยู่ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหมูสี  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 
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เขตปกครอง  ตำบลโป่งตาลอง  แบ่งการปกครองออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ดังนี้คือ    
ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้านตำบลโป่งตาลอง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
1 บ้านโป่งตาลอง 
2 บ้านหนองคุ้ม 
3 บ้านโป่งไทร 
4 บ้านปอหู 
5 บ้านหนองซ่อม 
6 บ้านหนองจอก 
7 บ้านสระน้ำใส 
8 บ้านตะเคียนงาม 
9 บ้านมอตะเคียน 

10 บ้านหนองกรวด 
11 บ้านเนินทอง 
12 บ้านเทพนิมิตร 
13 บ้านโป่งฉนวน 

 
ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ของตำบลโป่งตาลอง  เป็นที่ราบสูง  ที่ราบเอียง ลอนคลื่นมีภูเขาอยู่ทางด้านเหนือของ
ตำบล ซึ่งมีความสูงประมาณ 500 เมตรขึ้นไป  ส่วนทางด้านใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งต้น
น้ำลำธารสายต่าง ๆ ที่ไหลผ่านตำบล ได้แก่ คลองปูน คลองปอหู คลองเดื่อ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู คือ 
 - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  15  กุมภาพันธ์  ถึง  15  พฤษภาคม 
 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  16  พฤษภาคม  ถึง  15  ตุลาคม 

- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  16  ตุลาคม      ถึง  14  กุมภาพันธ์ 

ลักษณะของดิน 
 ดินในตำบลโป่งตาลองเป็นลักษณะดินหลายแบบ ตามลักษณะพ้ืนที่ เช่น ดินร่วนปนทราย ดินร่วนปน   
หินกรวด ดินสีดำเหนียว และบางพ้ืนที่มีลักษณะดินปนกับหิน ส่วนใหญ่ เหมาะแก่การเพาะปลูกล้มลุก เช่น 
ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ฯลฯ  

ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 แหล่งน้ำส่วนใหญ่ภายในตำบลโป่งตาลอง มาจากแหล่งน้ำบาดาล เป็นส่วนใหญ่ และมีฝายน้ำ และบ่อน้ำ
ในทั่วทุกหมู่บ้านภายในตำบล แต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการทำการเกษตรกรรม  
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ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ตำบลโป่งตาลองอยู่ติดเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ลักษณะป่าไม้ จึงเป็นป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ไม้ที่ 

พบส่วนมาก ได้แก่ ยางนา พันจำ เคี่ยมคะนอง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน ตะแบกใหญ่ สมพง สองสลึง ปออีเก้ง   
ฯลฯ เป็นต้น  

 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 
เขตการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีพ้ืนที่การปกครอง จำนวน ประมาณ  108.69  ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 67,932.50 ไร่ และมีจำนวน 13 หมู่บ้าน  
 
การเลือกตั้ง 
 รูปแบบการเลือกตั้ง  

โดยที่มาของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้หมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 13 
หมู่บ้าน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เลือกสมาชิกสภาฯ ไดจ้ำนวนเขตละ 1 คน รวมเปน็ 13 คน  

โดยที่มาของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ตำบลเป็นเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือก 
นายกฯ ได้ 1 คน 

โดยปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 4 คน 

          1. นายณัฐกิตติ์  ชุ่มพิพัฒน์    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
          2. นายมานิตย์  คนขำ   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
          3. นายหอม  ญาติจันทึก   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
          4. นายกิตติ  ชาติพิมาย   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 13 คน 
1. นายไพทูรย์  มาไพศาล   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
2. นายอนันท์  ด่านตระกูล  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
3. นายไพรฑูรณ์  ชัยยา   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
4. นางสาววนิดา  แซ่เลี้ยง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 2 
5. นายปราโมทย์  คงเพียรธรรม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 3 
6. นายสมัคร  วงษ์ระหงษ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 4 
7. นายสมพงษ์  แจ่มจำรัส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 5 
8. นายบุญจันทร์  คัมภีระ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 7 
9. นายบุญทรง  อยู่มาก   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 8 
10. นายขวัญชัย  จันทร์สุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 9 
11. นางขันเทียง  แสงรัตน ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 10 
12. นางยุวดี  เอ่ียมสุเมธ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 12 
13. นายราชัญ  ประจิมนอก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 13 
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และมีฝ่ายปกครองท้องที่ ดังต่อไปนี้ 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลโป่งตาลอง มีจำนวน 13 คน 
1. นายอดุลย์  ทองบัวศรี           กำนันตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก 
2. นายจำรัส ภสูีน้ำ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
3. นายทวี  เจริญพงษ ์    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม 
4. นางสาวดวงมาลย์  ตรีเกษม   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร 
5. นายปรีชา  มีศรีสงค์    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
6. นายกฤษฎา  ทิพโม    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม 
7. นางสุรัสวดี  เรืองจาบ    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านสระน้ำใส 
8. นายวินัย  จินตบุตร    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม 
9. นายนพรัตน์  จันทร์สุข    ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 
10. นายรังสรรค์  วรรณแก้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด 
11. นายสันติ  เกลี้ยงจิตต์แผ้ว   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง 
12. นางนภัสนันท์ ศิรินทร์จิรเดช   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิตร 
13. นางสาวจารุณี  หนูเส็ง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน 

 
3. ประชากร 
ตารางแสดงจำนวนประชากร จำแนกตามหมู่บ้าน  ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

1 บ้านโป่งตาลอง 381 375 756 329 376 377 753 341 371 367 738 350
2 บ้านหนองคุ้ม 215 249 464 283 213 252 465 288 213 251 464 292
3 บ้านโป่งไทร 173 179 352 152 169 176 345 158 169 184 353 163
4 บ้านปอหู 176 174 350 475 174 173 347 483 177 178 355 486
5 บ้านหนองซ่อม 233 232 465 224 234 236 470 228 234 235 469 239
6 บ้านหนองจอก 275 285 560 600 277 286 563 607 290 303 593 626
7 บ้านสระน ้าใส 343 370 713 406 347 381 728 417 348 377 725 437
8 บ้านตะเคียนงาม 239 236 475 163 243 240 483 169 248 237 485 176

9 บ้านมอตะเคียน 128 120 248 116 128 118 246 116 128 113 241 117
10 บ้านหนองกรวด 75 71 146 114 73 71 144 115 70 72 142 123
11 บ้านเนินทอง 80 87 167 226 76 78 154 260 77 79 156 269
12 บ้านเทพนิมิตร 122 148 270 120 125 153 278 122 136 156 292 129
13 บ้านโป่งฉนวน 166 165 331 104 169 168 337 116 169 172 341 124

2,606 2,691   5,297 3,312 2,604 2,709   5,313 3,420 2,630 2,724   5,354 3,531รวมท้ังส้ิน

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน จ านวนประชากร
2563 25642562
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แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนประชากร  ประจำปี พ.ศ.  2562 - 2564 

 
4. สภาพทางสังคม 
การศึกษา 

 โรงเรยีนประถมศึกษา 6      แห่ง 
   1. โรงเรียนบ้านโป่งตาลอง 
   2. โรงเรียนบ้านหนองคุ้มวิทยา 
   3. โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม (มีทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
   4. โรงเรียนสระน้ำใสวิทยา 
   5. โรงเรียนบ้านหนองจอก 
   6. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (มีทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) 

 โรงเรียนมัธยมศึกษา 3      แห่ง 
   1. โรงเรียนพฤกษาวิทยา (เปิดสอนทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
   2. โรงเรียนเขาใหญ่พิทยาคม 
   3. โรงเรียนบ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม (มีทั้งประถมและมัธยมถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         1      แห่ง 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
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การสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคุ้ม  
  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคุ้ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 บ้านหนองคุ้ม ไว้ให้บริการด้าน
การตรวจรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  นอกจากนี้ยังให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว  ซึ่งประชาชนมี
ความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี  ทำให้ลดอัตราการเกิดลงได้  ส่วนโรคท่ีร้ายแรงประชาชนจะไปรับการรักษายัง
โรงพยาบาลปากช่องนานา  ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา)   
   คือ โรงพยาบาลวัดมกุฎคีรีวัน (ปากช่องนานา) ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง 
การจัดตั้งโรงพยาบาลเกิดจากเจตนารมณ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฎกษัตริยา -
ราม ผู้ก่อตั้งวัดมกุฎคีรีวันเขาใหญ่ มีประสงค์อยากให้มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก และทันสมัยเกิดขึ้นใกล้ ๆ กับวัด 
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป พระสงฆ์ สามเณร ที่มาพักปฏิบัติธรรมในบริเวณใกล้เคียง  เจ้าคุณพระญาณ
ดิลกฐานะเจ้าอาวาสวัดมกุฎคีรีวัน องค์ปัจจุบันจึงได้มอบพ้ืนที่ประมาณ 7 ไร่ ที่ได้ซื้อสิทธิจากชาวบ้านในการ
ก่อสร้างโรงพยาบาล โดยมีนายคีรี กาญจนพาศน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮสดิ้งส์ จำกัด 
(มหาชน) และเพ่ือน ๆ ได้ร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างโรงพยาบาล โดยเปิดบริการ 24 ชั่วโมง การให้บริการ 
ทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาล ประจำ เพ่ือรับ – ส่ง ผู้ป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาลปากช่องนานา และปัจจุบันทาง
โรงพยาบาลกำลังดำเนินการก่อสร้างหอผู้ป่วย เพ่ือรับผู้ป่วยไว้นอนพักรักษาในโรงพยาบาล 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 การคมนาคม 

 การคมนาคมเส้นทางหลักคือจากถนนลาดยางของสำนักงานทางหลวงชนบทเส้นทางสาย        
ท่ามะปราง - หนองคุ้มซึ่งแยกจากถนนธนะรัชต์ตรง  ก .ม. 22  บริเวณจุดตรวจขึ้นเขาใหญ่ระยะทางตลอดสาย 
ประมาณ  46  กิโลเมตร 

  -  เส้นทางเชื่อมตำบลหมูสีไปจรดตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว  เส้นทางคมนาคมเชื่อมไปยัง  
ก.ม.ที่  79  บริเวณวังน้ำเขียว  ซึ่งเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดินสายนครราชสีมา  ถึงกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 -  ถนนลูกรังเชื่อมแยกสายหลักเข้าไปในหมู่บ้าน  เพ่ือเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ  ภายในตำบล
และตำบลใกล้เคียงได้แก่ตำบลหมูสี ตำบลวังกะทะ  ตำบลขนงพระ และตำบลวังหมี  การคมนาคมส่วนใหญ่จะใช้
การคมนาคมโดยทางบก 
 การสื่อสารและการโทรคมนาคม 

 -  ตำบลโป่งตาลองมีที่ทำการไปรษณีย์ (สาขาย่อย) ตั้งอยู่บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 2  
 -  มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มีจำนวน  20  คู่สาย 

 การสาธารณูปโภค 
  ระบบประปาในตำบลโป่งตาลองทุกพ้ืนที่มีระบบประปาใช้ทั้ง  13  หมู่บ้าน 

 การจดัเกบ็และกำจัดขยะมูลฝอย 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นผู้รับผิดชอบมีเจ้าหน้าที่ขับรถขยะ 2 คน เจ้าหน้าที่เก็บ

ขยะ จำนวน 6 คน  โดยนำถังขยะไปวางหน้าบ้าน การบริการเก็บขยะทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 น. แล้วเสร็จ
ประมาณ  14.00  น. โดยนำไปทิ้งที่บ่อกำจัดขยะของเทศบาลเมืองปากช่อง 
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 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองมีรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การส่งน้ำสำหรับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำและมีน้ำใช้ไม่เพียงพอ  ป้องกันไฟป่าในพ้ืนที่
ตำบลโป่งตาลองและตำบลข้างเคียง 
 การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 ตำบลโป่งตาลองมีสถานีตำรวจชุมชน  จำนวน  2  แห่ง   
1. สถานีตำรวจชุมชน  ตั้งอยู่หมู่ที่   2  บ้านหนองคุ้ม  ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง  จังหวัด

นครราชสีมา  มีเจ้าหน้าที่จำนวน  1  นาย และตำรวจบ้าน  จำนวน  3  นาย 
2. สถานีตำรวจย่อย สภ.หมูสี (ป้อมมกุฎคีรีวัน)  ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านปอหู  ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอ    

ปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  มีเจ้าหน้าที่จำนวน  2  นาย และตำรวจบ้าน  จำนวน  5  นาย 
 ทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยรับแจ้งเหตุเบื้องต้น หากมีคดีรุนแรงเกินอำนาจหน้าที่จะส่ง

ผู้ต้องหามาดำเนินคดี  สภ.หมูสี  นอกจากนี้มีตำรวจชุมชนของหมู่บ้านจำนวน  18  นาย  สำหรับความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของตำบลโป่งตาลองอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้   
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 

การประกอบอาชีพ 
  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  รองลงมาคือ  อาชีพรับจ้าง และค้าขาย  การทำ
เกษตรกรรม  ได้แก่  การทำไร่ต่างๆ  เช่น ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ไร่ถั่ว การทำสวนต่างๆ  เช่น น้อยหน่า 
มะม่วง มะขาม ขนุน มะละกอ การปลูกผักต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงสัตว์ เพ่ือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม  
เช่น เป็ด ไก่ ปลานิล และปลาดุก 

 

แรงงาน 
  ประชากรของตำบลโป่งตาลองผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่จะไปทำงานในโรงแรม รีสอร์ท 
ในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง และโรงงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอปากช่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  และ
จังหวัดใกล้เคียง  เช่น ปราจีน สระบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร  
 

พาณิชยกรรม 
  การจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เกษตรกรจะเป็นผู้นำไปจำหน่ายเอง  สำหรับพืช
ไร่อื่น ๆ ไม้ผลและพืชผักต่างๆ จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงในหมู่บ้าน 

  สำหรับการซื้อสินค้าเครื่องมือ – เครื่องใช้ทางการเกษตร และเครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ นั้น  
ประชาชนนิยมไปหาซื้อที่ตลาดเทศบาลตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ส่วนภายในหมู่บ้าน
ต่างๆ ของตำบลโป่งตาลอง ก็มีร้านค้าขายสินค้าเบ็ดเตล็ดไว้ให้บริการแก่ประชาชนภายในตำบล 

 ในตำบลโป่งตาลอง มีสหกรณ์การเกษตรนิคมลำตะคลองสร้างตนเอง   ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2  
บ้านหนองคุ้ม  ไว้ให้บริการรับซื้อพืชไร่ต่างๆ ของเกษตรกร 
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ที่พักสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวในตำบลโป่งตาลอง 
 โรงแรม, รีสอร์ท, ร้านอาหาร  18  แห่ง 
 1.  หมู่ที่  1  บ้านไร่ตับเต่าฟาร์มสเตย์ 
 2.  หมูที่  2  บ้านสวนภูชารีฟ โฮมสเตย์ 
 3.  หมู่ที่  2  ฮัก สเตย์ชั่น 
 4.  หมู่ที่  3  บ้านเรือ รีสอร์ท 
 5.  หมู่ที่  3  บ้านเพียงดาว 
 6.  หมู่ที่  4  บ้านไร่เทียนอุดม 
        7.  หมู่ที่  4  โรงแรมรุกข์คีรีเขาใหญ ่
 8.  หมู่ที่  5  บ้าน ณ  เขาใหญ่ 
 9.  หมู่ที่  5  บ้านไร่สุจิรา 
 10.  หมู่ที่  5  บ้านใกล้ฟ้า 
 11. หมู่ที่  5  บ้านไร่รังหอม 
 12. หมู่ที่  6  บ้านนางเบญจมาศ  อ่อนสีดา 
 13. หมู่ที่  6  บ้านแสงแก้วสุข  รีสอร์ท 
 14. หมู่ที่  7  บ้านเราเขาใหญ่ 
 15. หมู่ที่  7  เรือนจุฑามาศ เขาใหญ่ รีสอร์ท 
 16. หมู่ที่  7  ค่ายลูกเสือพญาเย็น 
 17. หมู่ที่  11  วาลาตา เขาใหญ่ รีสอร์ท 
 18. หมู่ที่  11  ทอสกาน่า วัลเลย์ เขาใหญ่ 
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง  ได้แก่ 

1.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษ  เพ่ือส่งออกอำเภอปากช่องตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้าน
หนองซ่อมตำบลโป่งตาลองในพ้ืนที่จำนวน 400 ไร ่ ทำการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งประเทศญี่ปุ่น จีน และไต้หวัน
และได้ทำแปลงตัวอย่างแปลงสาธิตแปลงเปรียบเทียบให้เกษตรกรทั้งในหมู่บ้าน หมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอ 
ต่างจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดตา่งประเทศ เช่น ประเทศลาวเข้ามาศึกษาดูงาน 

2.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตมะม่วงปลอดสารพิษเพ่ือส่งออกตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านโป่งตาลองและหมู่
ที่  7  บ้านสระน้ำใสเป็นกลุ่มปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออกต่างประเทศและภายในประเทศซึ่งเป็นที่ได้รับความ
สนใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ  ปีละหลายคณะ 

3.  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพุทรานมสดตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน  เริ่มปลูกเมื่อปี  2548  
โดยการสนับสนุนจาก สปก. ร่วมกับบริษัทกรีนเฟรช ให้คำแนะนำและให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและให้
การสนับสนุนเงินแก่เกษตรกรนำมาลงทุน เพ่ือให้เกษตรกรนำไปจัดซื้อปุ๋ย ต้นพันธุ์พุทรา และยา โดยนำพันธุ์พุทรา
มาจากอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อผลผลิตออกทางบริษัทจะรับซื้อและส่งขายไปยังประเทศจีน ไต้หวัน  
สิงคโปร์ มาเลเซีย ปัจจุบันพ้ืนที่เพาะปลูกพุทรานมสด ประมาณ 27 ไร่ พุทราจะให้ผลผลิตในช่วงเดือนตุลาคม – 
มกราคม  โดยเริ่มแรกจะมีบริษัทมารับเหมาและประกันราคาให้แก่เกษตรกรโดยคัดผลผลิตของพุทราในระดับเกรด  
A  ส่วนเกรดระดับต่ำลงมาก็นำมาแปรรูปเป็นพุทรากวนหรืออย่างอ่ืน ในปี 2549 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กลุ่มได้
บริการจัดการกันเอง  นำมาขายเองและขายดีมากเป็นที่ต้องการของกลุ่มนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป  เพราะ
รสชาดของพุทราจะมีรสหวานกรอบทำให้เป็นทีต่้องการของตลาดมีหน่วยงานต่างๆ  สนใจเข้าศึกษาดูงาน ปัจจุบัน
ผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  รายได้จากการขายพุทราเฉลี่ยขาดได้กิโลกรัมละ  100 – 110  
บาท 
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7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 ในตำบลโป่งตาลองมีหมูบ่้านจำนวนทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง/หมู่ที่ 2 บ้าน    
หนองคุ้ม หมู่ที่ 3 บ้านโป่งไทร/หมู่ที่ 4 บ้านปอหู/หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม/หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก/หมู่ที่ 7 บ้าน
สระน้ำใส/หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม/หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน/หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด/หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง/
หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิต/หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน 
 จำนวนแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในตำบลโป่งตาลอง มีจำนวนแยกตามหมู่บ้าน ดังต่อไปนี้ 
 หมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านโป่งตาลอง ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงส่งออกนอกประเทศ แหล่งน้ำที่ใช้
เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากน้ำบาดาล และคลอง ฝายน้ำ ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการ
เกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 2 บ้านหนองคุ้ม 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองคุ้ม ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และสวน
มะม่วงตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ และหนอง บึง คลอง และน้ำบาดาล 
ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที ่3 บ้านโป่งไทร 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านโป่งไทร ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง ทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง 
และสวนผักตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากบึง ฝายน้ำ หนอง คลอง และน้ำบาดาล 
ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 4 บ้านปอหู 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านปอหู ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนผักและสวน
มะม่วงตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากอ่างเก็บน้ำ ฝายน้ำ คลอง และน้ำบาดาล 
ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 5 บ้านหนองซ่อม 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองซ่อม ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงส่งออกต่างประเทศ  ไร่มัน
สำปะหลัง ไร่ข้าวโพด ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ คลอง และน้ำบาดาล 
ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ แต่ยังไม่ถึงร้อยละ 80  

หมู่ที่ 6 บ้านหนองจอก 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองจอก ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย สวนมะม่วง ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด 
ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมีปริมาณไม่
เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ  

หมู่ที ่7 บ้านสระน้ำใส 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านสระน้ำใส ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงส่งออกต่างประเทศ  ไร่มันสำปะหลัง 
ไร่ข้าวโพด ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณ
เพียงพอ  
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หมู่ที่ 8 บ้านตะเคียนงาม 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านตะเคียนงาม ประกอบอาชีพไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วง 
ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมีปริมาณไม่
เพียงพอตอ่การทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 9 บ้านมอตะเคียน 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านมอตะเคียน ประกอบอาชีพทำสวนมะม่วง สวนพุทรา  ไร่ข้าวโพด ไร่มัน
สำปะหลัง ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ หนองน้ำ คลอง และน้ำบาดาล 
ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ใน
หมู่บ้านไดร้ับปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 10 บ้านหนองกรวด 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านหนองกรวด ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวน
มะม่วง ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ หนองน้ำ คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ 
และมีปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับ
ปริมาณเพียงพอ 

หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านเนินทอง ประกอบอาชีพทำไร่ข้าวโพด ไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง สวนมะม่วง 
ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝายน้ำ หนองน้ำ คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 12 บ้านเทพนิมิตร 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านเทพนิมิตร ประกอบอาชีพทำไร่อ้อย สวนมะขาม ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง 
ตามลำดับ แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากหนองน้ำ ห้วย คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมี
ปริมาณไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณ
เพียงพอ 

หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน 
 ส่วนใหญ่เกษตรกรในหมู่บ้านโป่งฉนวน ประกอบอาชีพทำสวนผัก ไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง ตามลำดับ 
แหล่งน้ำที่ใช้เพ่ือการเกษตรในหมู่บ้านมาจากฝาย ห้วย คลอง และน้ำบาดาล ตามลำดับ และมีปริมาณไม่เพียงพอ
ต่อการทำการเกษตรกรรม ส่วนน้ำอุปโภคบริโภคประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้รับปริมาณเพียงพอ 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด 10 แห่ง และ สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
ดังนี้ 

1. วัดโป่งตาลอง 
2. วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน 
3. วัดหนองคุ้ม 
4. วัดมกุฎคีรีวัน 
5. วัดสินทองวนาวาส 
6. วัดหนองซ่อม 
7. วัดหนองจอก (ชัยมงคลอินทาราม) 
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                     8.  วัดสระน้ำใส 
9.  วัดถ้ำศิลาทอง 
10.วัดมอตะเคียน 

                     11. สำนักสงฆ์สีชมชื่น 
ประชากรทัง้ตำบลโป่งตาลอง ใช้วัดและสำนักสงฆ์เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

งานบุญและงานประเพณีตา่ง ๆ 
 
  ประเพณีวัฒนธรรม 
  ตำบลโป่งตาลองมีประชากรพ้ืนที่ดั้งเดิมแค่บางส่วน  ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพถิ่นฐานมาจากที่ อ่ืน 
เช่น สระบุรี อยุธยา ลพบุรี กรุงเทพมหานคร และจากอำเภออ่ืน ๆ  ของจังหวัดนครราชสีมาและจากที่อ่ืน ๆ ของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ  ไม่มีวัฒนธรรมที่เป็นรูปแบบของตัวเองอย่างเด่นชัดที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ยึดถือรูปแบบประเพณี   วัฒนธรรมเหมือนชาวไทยทั่ว ๆ   ไป คือ  ประเพณีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่   
ประเพณีทำบุญวันเพ็ญเดือนมาฆบูชา   ประเพณีรดน้ำสงกรานต์   ซึ่งเป็นการแสดงความเคารพโดยการรดน้ำดำ
หัวผู้สูงอายุ  ประเพณีเวียนเทียน   วันวิสาขบูชา  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีทอดผ้าป่า ทอดกฐิน  และ
ประเพณีเก่ียวกับชีวิตประจำวัน เช่น การบวชนาค  การแต่งงาน  ประเพณีเผาศพ  และประเพณีจดังานบุญ 
 
 ผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นในตำบลโป่งตาลอง 

1.  ร้านอาหาร และร้านกาแฟสด บริการรสชาติอร่อยสำหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่นิยม
กาแฟสด  มีให้เลือกหลายรา้น 

1.1  ร้านคอฟฟ่ีโอโซน  บรรยากาศร้านร่มรื่นมีต้นไม้และดอกไม้นานาพรรณพร้อมกลิ่นอาย
กาแฟที่หอมชวนดื่มไว้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางใกล้ไกลแวะพักผ่อนหรือแวะซื้อของฝากเช่นต้นไม้ดอกไม้ขนม
คุกกี้ก่อนเดินทางไปวังน้ำเขียวหรือเดินทางกลับกรุงเทพ 

1.2 ร้าน Vino Cafe & Wine Bar (Toscana Valley) เป็นร้านเครื่องดื่มขนม และไวน์ ใน 
Town Square บรรยากาศน่านั่ง เครื่องดื่ม รสชาติใช้ได้อยากจิบไวน์ที่หลากหลาย เวลามาเที่ยวที่ Toscana 
Valley สามารถแวะมาที่ คาเฟ่ Vino Cafe ที่มีไวน์ให้เลือกเยอะ ส่วนของ คาเฟ่ Vino Cafe จะเป็นคาเฟ่นั่งชิล ๆ 

1.3 ร้านติดกาแฟ เป็นร้านกาแฟ ที่อยู่ในตำบลโป่งตาลอง หมู่ที่ 11 บ้านเนินทอง เป็นร้าน
กาแฟนั่งชิล ๆ บรรยากาศด ี

1.4  ร้าน Tawe Farm Café เป็นร้านอาหารที่เริ่มต้นจากการปลูกผักอินทรีย์และเริ่มทำอาหาร
เอง ด้วยประสบการณ์ 8 ปี อาหารรสชาติอร่อย ในบรรยากาศ Open air ร้านนี้จะมาทานต้องจอง ไม่รับ walk in 
ครับ เพราะที่จำกัด 

1.5 ร้าน สวนทูลใจ Café เป็นร้านกาแฟสดที่ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 1 บ้านโป่งตาลอง เอกลักษณ์ของ
ร้านอยู่ที่ มะม่วง ทีท่างร้านนำมาจากสวนสด ๆ มาแปรรูปเป็นไอติม เป็นขนม ทานคู่กับกาแฟรสชาติดี 

1.6  ร้าน G cafe' & restaurant เป็นร้านที่อยู่ใน The Galley Khaoyai Hotel & Residence 
ล้อมด้วยกระจกมีโซนที่นั่งด้านนอก และด้านในเสริฟอาหารฝรั่งเป็นหลัก และก็มีเมนูอาหารไทยบ้าง รสชาติ
อาหารดี เหมาะสำหรับ ทั้งครอบครัวเพ่ือนฝูง และคู่รัก แนะนำ Parma Ham Pizza, Cream Sauce Truffle 
Pasta, Grilled Smoke Ham 

1.7  ร้านกินเตี๋ยวเหลียวเขา เป็นร้านที่ตั้งอยู่ในรีสอร์ชื่อ ลิมอน วิลลา เขาใหญ่ ห่างจากทางเข้า
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประมาณ 20 ก.ม. ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ แนะนำให้มาก่อนหรือหลังเที่ยงสักหน่อย จะได้
ที่นั่งชมวิวสวย ๆ ชิล ๆ ด้านนอก เพราะถ้ามาช่วงเที่ยงคนจะเยอะมาก เกาเหลารวมเนื้อสดและเปื่อยหม้อไฟ  
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1.8 ร้านครัวอ่ิมแปล้เขาใหญ่ เป็นร้านขนาดไม่ใหญ่มาก ออกแนวบ้าน ๆ หน้าร้านดูเล็ก ๆ แต่

ข้างในกว้างพอควร วิวด้านหลังสวยงาม มองเห็นป่าเขาใหญ่ได้ไกล ๆ รสชาติอาหารอร่อย 
1.9 ร้านกินลมชมวิว เป็นร้านที่ตั้งอยู่ริมถนน ใกล้ทางเข้า สนามกอล์ฟทอสกาน่า ถ้านั่งในร้าน 

จะมองเห็น หอเอน ค่ำคืนสวยงาม ในร้านติดเมนู หลากหลายจุด สั่งอาหาร คอหมูย่างผัดเผ็ด ต้มแซ่บกระดูกหมู 
ขาหมูเยอรมันทอด ทอดมันปลา ไก่ทอด พอดีเป็ดหมดเลยสั่ง ลาบหมู แทน ผัดหมี่โคราชใส่กุ้ง รสชาติอาหารอร่อย 

2.  กลุ่มส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย  บริการนวดคลายเส้น นวดฝ่าเท้า และกดจุดบำบัด  เป็นการ
รวมกลุ่มของแม่บ้านตำบลโป่งตาลอง 

3.  ขนมหมี่กรอบกลุ่มแม่บ้านเทพนิมิต  ได้รับความนิยมและสนใจของประชาชนทั่วไปรสชาติอร่อย       
ไม่หวานมากเกินไปรสชาติกลมกร่อมเหมาะกับเป็นของฝาก 

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์การทำพวงหรีด กลุ่มหัตกรรมการถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม  ทำดอกไม้จันทน ์ ทำเหรียญ
โปรยทาน ของกลุ่มแม่บ้านหมู่ที่ 1  บ้านโป่งตาลอง ปัจจุบันเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เข้มแข็งในตำบลโป่งตาลอง และมีผู้
มาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก    
 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ   

1. น้ำตกผากระชายเป็นน้ำตกที่มีขนาดกลาง  เกิดจากลำห้วยโกรกเด้ความสูงลาดลำห้วยประมาณ  15  
เมตร ไหลลาดไปตามพ้ืนที่หินเหมาะสำหรับการผจญภัยค้างแรมในป่าอยู่ห่างจากวัดมกุฏคีรีวันประมาณ             
5  กิโลเมตรตามแนวป้องกันไฟป่า  

2. น้ำตกมะนาวยักษ์  มีลักษณะเป็นแก่งยาวสามารถลงเล่นน้ำได้ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรจากลาน
จอดรถเส้นทางเหนือน้ำตกมะนาวยักษ์สามารถเดินทางสู่เขาแหลมออกปลายทางน้ำตกเหวสุวัต 

3.  น้ำตกผาด่านช้าง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเป็นของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อยู่ใน
เขตความรับผิดชอบของหน่วยตะเคียนงาม เขาใหญ่  3  ตำบลโป่งตาลองน้ำตกด้านช้างเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่
ชอบผจญภัยสามารถเที่ยวแบบไป-กลับได้ในวันเดียวหรือพักแรมในป่าเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ สัตย์ป่านานาชนิด 
เช่นช้างหมี นกเงือก ผีเสื้อ สามารถมาเที่ยวได้ทั้งปีแต่จะสวยก็ต้องมาเที่ยวตอนปลายฝนต้นหนาวเพราะน้ำตก    
จะสวยมากระยะทางจากด่านเก็บเงินเขาใหญ่เลี้ยวซ้ายประมาณ  20  กิโลเมตร 

4.  วัดถ้ำสระน้ำใสตั้งอยู่ในบริเวณวัดสระน้ำใสหมู่ที่  7  ตำบลโป่งตาลองมีความยาวประมาณ  100  
เมตร ประกอบด้วยหินย้อย   หินงอกท่ีสวยงาม  และพบวัตถุโบราณท่ีเก่าแก่สมัยบรรพบุรุษและมีสระน้ำธรรมชาติ
ที่เกิดจากธรรมชาติที่น้ำไม่เคยแห้งเลยในบริเวณวัดพบถ้ำมีด้วยกัน  3  ถ้ำ 

ถ้ำที่  1   เป็นถ้ำใหญ่เดิมแต่ก่อนไม่มีบันไดลงภายในถ้ำชาวบ้านจึงช่วยกันทำบันไดเป็นบันลงชั่วคราวลึก
ประมาณ 20 เมตร เมื่อลงไปในถ้ำก็จะพบศิวลึงค์ที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อำเภอพิมายชิ้นแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยม ชิ้นที่
สองเปน็รูปแปดเหลี่ยมชิ้นที่สามเป็นรูปทรงกลมซ่ึงมีความโดดเด่นและสวยงามมาก 

ถ้ำที่  2  มีความลึกประมาณ  10  เมตร สามารถเดินทะลุ ไปหากันได้และมีหินงอกหินย้อยที่มี
หลากหลายที่แตกต่างกันออกไป 

ถ้ำที่  3  ปัจจุบันยังไม่ได้บูรณะเพราะมีความลึกมากแต่ยังคงความสวยงามตามแบบธรรมชาติสิ่งที่ค้นพบ
ในถ้ำ  คือศิวลึงค์เป็นแบบจำลองเป็นทองสำริด คันธนูสำริดแจกันโบราณเป็นทองสำริด  ตะกั่วเถื่อนหนักประมาณ  
5  กิโลกรัม  เป็นเงิน  เครื่องเหล็ก บาตรพระ ขันน้ำ พานรองขันเป็นทองสำริด  ชามสังคโลก   เคียวของคนสมัย
โบราณ  กำไรมือ กำไรเท้าเป็นทองสำริด  ปัจจุบันได้หายไปเพราะถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อน  การเดินทางไป
เที่ยวชมโดยรถสองแถวมาจากปากช่อง-น้ำใสระยะทาง  20  กิโลเมตร หรือโดยรถยนต์ส่วนตัวไปตามถนนธนะ
รัชต์ระหว่างกิโลเมตรที่  10-11 เลี้ยวซ้ายเข้าบ้านไร่  (ผ่าน สภ.หมูสี)  ผ่านบ้านท่าช้างระยะทางประมาณ 20 
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กิโลเมตร 

5.  ถ้ำค้างคาวตั้งอยู่ที่หมู่ที่  10  บ้านหนองกรวด  พ้ืนที่ตำบลโป่งตาลองมีลักษณะเป็นภูเขาที่มีป่าหนา
ทึบและมีสัตว์ป่าที่เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะค้างคาวเข้ามาอาศัยอยู่มากมายหลายพันธุ์  ต่อมามี
ชาวบ้านเข้ามาสร้างวัดอยู่ที่หน้าถ้ำและได้บูรณะให้มีความเจริญขึ้นมาเรื่อยๆ  ภายในถ้ำมีลักษณะกว้างโล่งแต่มืด
มากไม่สามารถเข้าไปในถ้ำได้ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวชมกันมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศส่วนมากนิยมเดินทางโดยรถรับจ้าง 

6.  วัดมกุฏคีรีวัน ดำเนินการสร้างโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์  (ประจวบ  กันตาจาโร)  อดีต
อธิการบดีรูปที่  3  ของมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย  เมื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี  สมเด็จพระชินวงศ์เห็นว่า
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยผลิตบัณทิตทั้งปริญญาตรี โท และเอก เป็นจำนวนมากในแต่ละปีแต่ยังไม่มีสถานที่
สำหรับการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาผู้จบหลักสูตรอยู่เป็นรูปธรรมในฐานะเป็นประธานอำนวยการจัดสร้างวัดมกุฏ
คีรวีัน  ท่านจึงได้ดำริและสร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานสำหรับนักศึกษามหามกุฏคีรีวัน  และได้ทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจจัดหางบประมาณจำนวนมากเพ่ือก่อสร้างวัดแห่งนี้รวมถึงการก่อสร้างมหาเจดีย์มกุฏคีรีวันไปพร้อมกันทำให้
การก่อสร้างดำเนินการต่อเนื่องต่อมาได้มอบให้พระญาณดิลก  (แดง)  ซึ่งเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดให้ดำเนินสนองงาน
ต่อมาแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระชินวงศ์ได้สละสังขารไปเมื่อต้นปี  2550  พระญาณดิลกพร้อมด้วยคณะกรรมการ
ได้ดำเนินการกอ่สร้างพระมหาเจดีย์มกุฏคีรีวันให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 
ปัจจุบันวัดมกุฏคีรีวันเป็นสถานที่ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จทุกประการเช่นเป็น

สถานที่ฝึกปฏิบัติกรรมฐานระดับเข็มข้นแก่นักศึกษาของมหามกุฏคีรีวันประจำทุกปีเป็นสถานที่ฝึกกรรมฐานแก่
พระธรรมทูตไปต่างประเทศ  (ธรรมยุต)  เป็นสถานที่สัมมนาฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
เป็นสถานที่ฝึกอบรมสามเณรฤดูร้อนประจำปีเป็นสถานที่บำเพ็ญประโยชน์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมพระญาณดิลกเจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวันได้ดำเนินการสนองงานเจ้าสมเด็จอย่างดี
โดยเฉพาะก่อสร้างพระมหาเจดีย์มกุฎคีรีวันซึ่งตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมประติมากรรมและศิลปกรรมตามแนวของ
พระพุทธศาสนาได้กำหนดให้มีพิธีเททองพระพุทธรูปเพ่ือนำไปประดิษฐาน  ณ  วิหารโดยคัดเลือกพระพุทธรูปทำ
จาก พระพุทธรูปปางปฐมเทศนา ศิลปะสมัยปาละ ประเทศอินเดียและสมัยคันธาระประเทศปากีสถานพระพุทธรูป
นั่งปางมารวิชัยจีวรลายดอกศิลปแบบเนปาล พระพุทธรูปนั่งปางสมาธิเพชร ศิลปะแบบทิเบต พระพุทธรูปนั่งศิลปะ
แบบจีน ศิลปะแบบญี่ปุ่นและศิลปแบบไต้หวันพระพุทธรูปปางสมาธิมีบาตร ศิลปะแบบมองโกเลีย พระพุทธรูปนั่ง
หินอ่อนหยกพม่า ศิลปแบบพม่าพระพุทธรูปนั่งปางซุ้นเรือนแก้วศิลปปากาล ประเทศพม่าและศิลปเขมรชัยวรมัน
ประเทศเขมรและพระพุทธรูปนั่งศิลปศรีวิชัยประเทศอินโดนีเชียและศิลปเวียดนามซึ่งล้วนแต่เป็นพุทธศิลป์ชั้น
เยี่ยมและทรงคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพุทธศิลปและประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่
ละประเทศที่พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายประดิษฐานไว้เป็นรองรายให้ศึกษาค้นคว้าและได้ทราบถึงอานุภาพของ
พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทีมีอิทธิพลต่อสังคมชุมชนศิลปะและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างไม่
อาจปฏิเสธได้ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน     
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10. รายช่ือบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างปจัจุบัน มีจำนวน  45  คน และส่วนราชการจำนวน   
5  ส่วน ดังนี้ 
 ตำแหน่งในสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง    จำนวน   24  คน 
  1. นางภัทราพร  ก่อเกิด     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  2. นายราเชน  สุขจิตร   รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
  3. นางสาวนภาพรรณ์  ชมถนัด  หัวหน้าสำนักปลัด 
  4. นายณวัชร์  นิลพฤกษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
  5. นางสาวกชพร  เชิดกลิ่น  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
  6. นายธนัช  ป้อมมี   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

7. นายสุเมธ  ชาติพิมาย   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
8. นางสาวนัฐธิกา บุตรบุญตอม  นิติกรปฏิบัติการ 
9. นางสาวกัญจนช์ญา บุญทั่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

                   10. นางสาวฤทัยรัตน์  เศรฐวงศ์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
        11. นายพรเทพ  บุญมี   พนักงานขับรถยนต์ 

         12. นายใหม่  สาทกลาง   พนักงานขับรถยนต์ 
         13. นายอนันท์ บุตรสุวรรณ  พนักงานขับรถยนต์ 

        14. นายชนันท์ชัย ธนมงคลวัชร์  พนักงานขับรถยนต์ 
        15. นายบุญมี  คำเยาว์   นักการภารโรง 

         16. นางสาวฐาปกุลพิธานท์  เรืองจาบ คนงานทั่วไป 
         17. นายชโลม  ปั้นทอง   คนงานทั่วไป 
                 18. นายสมร  เข็มศรี   คนงานทั่วไป 
                   19. นายประสาร บุตรสุวรรณ  คนงานประจำรถขยะ 
                   20. นายสมปอง เดชวงค ์   คนงานประจำรถขยะ 
          21. นายพิทักษ์ เครือมา   คนงานประจำรถขยะ 
          22. นายสุรไกร ทองราช   คนงานประจำรถขยะ 
          23. นายกฤษณะ บุระคร   คนงานประจำรถขยะ          
  24. นายสมบุญ  เศรฐวงศ ์  ยาม 
 ตำแหน่งในกองคลัง     จำนวน  7  คน 
  1.  นางวรลักษ์  ธัญญาหาร  ผู้อำนวยการกองคลัง 
  2.  นางสาวอภิชญาภร  ซ่อนกลิ่น  นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 
  4.  นางนีรชาดา  อินทรสุข  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
                     5.  นางสาวจุฑาทิพย์ โทพิลา  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

6. นางวรรณภัทร  พละโสม  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 
7. นางสาวธารทิพย์ บุญม ี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
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ตำแหน่งในกองช่าง    จำนวน  6  คน 
  1.  นางสุทธา ชวาร์ซ     ผู้อำนวยการกองช่าง 
  2.  นายประพันธ์  ขมสูงเนิน  นายช่างโยธาอาวุโส 

3.  นางสาวสุพิน ประเสริฐสัตย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
4.  นายกิตติพงษ์ เชื้อสาย  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
5.  นายเอกพันธ์  โตนชัยภูมิ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
6.  นายวันดี อ่อนช่าง   พนักงานขับรถยนต์ 

 
ตำแหน่งในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    จำนวน  7  คน 

  1.  นางสาวฐิติพร  กัญญาจารี    ครู คศ. 1 
  2.  นางบุษยาภรณ์  แจ่มจันทร์  ครู คศ. 1 
  3.  นางสาววรัญญา  ประสิทธิ์นอก  ครู คศ. 1 
  4.  นางศิตาพัชญ์  ดาทอง  ครูผู้ดูแลเด็ก 

5.  นายเฉลิมพล  โมราบุตร  ยาม 
6.  นางสาวเบญจวรรณ  กูบกระโทก คนงานทั่วไป 
7.  นางสาวอัมพิกา พรหมดก  คนงานทั่วไป 

 
ตำแหน่งในหน่วยตรวจสอบภายใน     จำนวน  1  คน 

  1.  นายสุรินทร์ ชาวสวน    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
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ส่วนที่  2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
…………………………………………. 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถทางการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
           ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 
 
 วิสัยทัศน์ “พลิกโฉมประเทศไทยสู่สังคมกา้วหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” 
 
 แผนกลยุทธ์รายหมุดหมาย 
 หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
 หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ 
ของภูมิภาค 
 หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่สำคัญของโลก 
 หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง 
และสามารถแข่งขันได ้
 หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
 หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
ที่เพียงพอ เหมาะสม 
 หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
 หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ 



๑๘ 
 

การพัฒนาแห่งอนาคต 
 หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 
 
 หลักการและแนวคิด 
 (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สามารถ
บรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมุ่งหวังให้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ทำหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นที่มีลำดับความสำคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศในระยะ
5 ปีและเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาค
ส่วนได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ได้กำหนดทิศทางและเป้าหมายของการ
พัฒนาบนพื้นฐานของหลักการและแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 1. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอดการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับ
การใช้เงื่อนไข 2 ประการเพ่ือกำกับการกำหนดทิศทางและประเด็นการพัฒนาในส่วนต่าง ๆ ได้แก่เงื่อนไขความรู้
โดยการใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่รอบด้าน และเงื่อนไขคุณธรรม โดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนและความ
เป็นธรรมในทุกมิติของสังคม 
 2. แนวคิด Resilience ซึ่งเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดความเปราะบางต่อความเปลี่ยนแปลงอัน
ประกอบด้วยการพัฒนาความสามารถใน 3 ระดับ ได้แก่ (1) การพร้อมรับ (Cope) หมายถึง ความสามารถในการ
บริหารจัดการภายใต้สภาวะวิกฤติ ให้สามารถยืนหยัดและต้านทานความยากลำบาก รวมถึงฟ้ืนคืนกลับสู่สภาวะ
ปกติได้อย่างรวดเร็ว (2) การปรับตัว (Adapt) หมายถึง การปรับทิศทาง รูปแบบ และแนวทางการพัฒนาให้สอด
รับกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายความเสี่ยงและปรับตัวอย่างเท่าทันเพ่ือแสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้น 
และ (3) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและ
ปัจจัยพื้นฐานให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง 
 3. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้
ข้างหลัง” โดยมุ่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งในมิติของการมีปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการ
ดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานที่เพียงพอ การมีสภาพแวดล้อมที่ดี การมีปัจจัยสนับสนุนให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ การมีโอกาสที่จะใช้ศักยภาพของตนในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงการมุ่งส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีไปยังคนรุ่นต่อไป 
 4. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใน 3 รูปแบบควบคู่กัน ได้แก่
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว โดยอาศัยฐานศักยภาพและความเข้มแข็งของประเทศ
อันประกอบด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม พร้อมกับการใช้ประโยชน์      
จากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือผลักดันให้ประเทศ       
มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และสามารถกระจายรายได้ โอกาส และความมั่งคั่งได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 ยังคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดของการพัฒนาประเทศที่สืบ
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งจะส่งผล
ให้บริบทของประเทศและของโลกเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนา 
 การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มีความมุ่งหมายที่
จะเร่งเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสร้างความสามารถ 
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีการกำหนดทิศทางการพัฒนา



๑๙ 
 

ประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า
เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย 
และกลไก เพ่ือมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์มีความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิมที่สูง และคำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  13 ได้กำหนดเป้าหมายหลักจำนวน 5 ประการ 
ประกอบด้วย 
 1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญให้สูงขึ้น และสามารถตอบโจทย์พัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุค
ใหม่ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่าของภาค
การผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม 
 2. การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม่ โดยพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ 
โลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม
เตรียมพร้อมกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เอื้อต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและความ
คุ้มครองทางสังคมเพ่ือส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต 
 3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ความมั่ง
คั่ง และโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดให้มีบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 4. การเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและบริโภค 
ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แก้ไขปัญหามลพิษสำคัญด้วย
วิธีการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 
 5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใต้บริบทโลกใหม่ โดยการสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็นสังคมสูงวัย การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและกลไกทาง
สถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงานของภาครัฐให้
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่างทันเวลา มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
 
  

แผนพฒันาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 

MOTTO : “เมืองเศรษฐกิจชั้นนำ ที่เราร่วมกันสร้างได้ ” 
 

วิสัยทัศน์  : “ โคราชเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
  

พันธกิจ : 1. สร้างสังคมสงบสุข ด้วยวิถีชีวิตคนโคราช  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งในเขตเมืองและชนบทอย่างเท่าเทียมเปน็ธรรม  

  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเขตเมืองและชนบทให้สะดวก ทันสมัย    
  4. พัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตรกรรมให้เป็นศูนย์กลางและผู้นำของภูมิภาค 
  



๒๐ 
 

เป้าประสงค์ ระยะ 20 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา   
  1. โคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย   
  2. โคราชเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพื่ออาชีพและมีงานทำ  
    3. โคราชเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เฉพาะทาง    
  4. โคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด (กังหันลม โซลาเซล พืชพลังงาน)    
  5. โคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง   
  6. โคราชเป็นศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมสีเขียว   

7. โคราชเป็นเมืองเกษตร และท่องเที่ยว 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 20 ปี ของจังหวัดนครราชสีมา  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทางสังคม 

ยุทธ์ 1. พัฒนาโคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย  
   ยุทธ์ 2. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการศึกษา เพ่ืออาชีพ  
     ยุทธ์ 3. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. เพิ่มศักยภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธ์ 4. พัฒนาโคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด     
   ยุทธ์ 5. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง   
   ยุทธ์ 6. พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3. เสริมสร้างการพัฒนาทางการเกษตรและการท่องเที่ยว 
ยุทธ์ 7. เสริมสร้างโคราชเป็นเมืองเกษตรอินทรีและท่องเที่ยว   

          ยุทธ์ 8  เสรมิสร้างการบริหารจัดการน้ำ 
 
 

แนวทางการพัฒนา ระยะ 20 ปี จังหวัดนครราชสีมา 
ยุทธ์ 1  พัฒนาโคราชเป็นเมืองสะอาดและปลอดภัย   

  ในระยะแรก (พ.ศ. 2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวม หรือเมืองที่เป็นที่ตั้งอำเภอที่ยังไม่มีการวางผังเมืองรวมมาก่อน
เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางระดับจังหวัดและอำเภอ/วางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองที่มิได้เป็นที่ตั้งอำเภอหรือจังหวัด 
เพ่ือพัฒนาชุมชนศูนย์กลางชนบท / วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะย่านการค้าในชุมชน / กำหนดพ้ืนที่
เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานชุมชน ที่อยู่อาศัยพร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก / สร้างระบบการคมนาคมขนส่งที่
สะดวกปลอดภัย / จัดสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ พ้ืนที่สีเขียว และที่ว่างโล่งในเขตเมือง / 
ป้องกันและปราบปรามคดีอาชญากรรม ยาเสพติด ให้มีจำนวนน้อย   
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  

 โดยการกำหนดที่ตั้งและจัดทำผังเฉพาะพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในเมืองนครราชสีมา / พัฒนา
ความน่าอยู่อาศัยในพ้ืนที่เมือง / วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ืออนุรักษ์บริเวณท่ีมีคุณค่าทางธรรมชาติ 
และประวัติศาสตร์ / กระจายความเจริญไปเมืองรอง เช่น อ.เฉลิมพระเกียรติ โชคชัย โนนสูง สูงเนิน / สร้างระบบ
ป้องกันภัยพิบัติ ที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม / จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ (มลภาวะทาง
สายตา)ให้เพียงพอ / น้อมนำแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง / ตั้งศูนย์
กำจัดขยะครบวงจร 

   

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการจัดทำผังพัฒนาเฉพาะพ้ืนที่รวมทั้งให้มีการปรับปรุงชุมชนแออัดภายในเมืองให้มีความน่า



๒๑ 
 

อยู่ / พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการในชุมชนให้มีน้ำอุปโภค –บริโภคเพียงพอ / สร้างระบบตำรวจบ้าน
,ชุมชน สอดส่องความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและรักษาทรัพย์สิน / สร้างยุวชน ตำรวจบ้านในการป้องกันคดี
อาชญากรรม ยาเสพติด / จัดการขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ (มลภาวะทางสายตา) 

  

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  บ้านและชุมชนในชนบทและเมือง(Green and Happiness Society) ไม่พึงกล้องวงจรปิด / มี
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการอยู่อาศัย / ไม่มีขยะ สิ่งปฏิกูล เหตุรำคาญ และมลทัศน์ (มลภาวะทางสายตา) 
 

ยุทธ์ 2  พัฒนาโคราชเป็นศนูย์กลางการศึกษา เพื่ออาชีพและมีงานทำ 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการพัฒนาบุคลากรทางการสอนและระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี สร้าง

แหล่งความรู้ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง / กระจายโรงเรียนในระดับพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ / จัดทำ
หลักสูตรเฉพาะกลุ่มการพัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และบทบาทของพ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ พ้ืนที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรม บริการและ
ท่องเที่ยว พ้ืนที่ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน และพ้ืนที่ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยว / ส่งเสริม
การศึกษา ความรู้ การฝึกอบรม ข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว 

 

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาและระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี / 
พัฒนาโรงเรียนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และกระจายสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษาให้บริการครอบคลุมทั้งในระดับ
ภาค / สร้างศูนย์ แหล่งความรู้ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง / ผลิตบุคลากร ODMT; One Doetor One 
Tumbol /  เปิดหลักสูตรการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็น HUB คมนาคมทางอากาศ Logistie /การซ่อมบำรุงอากาศ
ยานหลักสูตร Internationnal  / เปิดหลักสูตรระบบ Smart Job สู่สถาบันการศึกษา/สถานประกอบการ หน่วย
ราชการ / ส่งเสริมวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมด้านอาชีพให้กับผู้เรียนผู้สนใจ ประชาชน / การจัดการความรู้ ภูมิ
ปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 
 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 พัฒนาโรงเรียนในระดับพ้ืนฐานให้สอดคล้องสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัด/นักศึกษามีงานทำทุก

คน 
  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคอื  

 ผลิตนักเรียน นักศึกษามีงานทำทุกคน  
 

ยุทธ์ 3  พัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทาง 
  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการจัดให้มีการบริการสุขภาพกระจายครอบคลุมทุกพ้ืนที่  / ปรับปรุงสถานีอนามัย           
และพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย / สร้างเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติ และ
ระดับภาค เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเป็นจังหวัดที่มีโรงพยาบาล
ศูนย์ และโรงพยาบาลรักษาโรคเฉพาะทางเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดและภาค /จัดตั้งเป็นศูนย์ส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ / พัฒนาการแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว หรือหมอประจำครอบครัว เพ่ือให้ประชาชนมีหมอ
ประจำครอบครัว โดยใช้หลักการ บริการทุกคน บริการทุกที่ บริการทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม / พัฒนา
กำลังคนทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เพียงพอ / ส่งเสริมภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย การพัฒนาระบบยา
จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย / จัดเทคโนโลยีและเครื่องมือให้เพียงพอ 



๒๒ 
 

 
 
 
 

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
โดยการ / กระจายสถานบริการสุขภาพพ้ืนฐานให้ครบทุกพ้ืนที่ / จัดบริการสุขภาพครบวงจร / 

จัดตั้งศูนย์กลางการแพทย์ระดับภาค  / ผลักดัน สนับสนุนการให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
โรคหัวใจที่โรงพยาบาลศูนย์มหาราช / พัฒนาโรงพยาบาลหลักให้เป็น ศูนย์กลางการแพทย์ทาองอุบัติเหตุ 
ศูนย์กลางการแพทย์ทางหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ศูนย์กลางมะเร็งทุกชนิด การปลูกถ่ายอวัยวะ การ
ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ ศูนย์นวัตกรรมข้อเทียม ศูนย์ทารกแรกเกิด 

  

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์เพ่ิม / จัดตั้งโรงพยาบาลชุมชนเพ่ิมขึ้น / ตั้งเป็นศูนย์กลางด้าน

สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ / การเพ่ิมโรงพยาบาลจอหอ ให้เป็นโรงพยาบาลเขตเมือง 
 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 มีแพทย์ในอัตราส่วนประชาชนทีพอเหมาะ  

 

    ยุทธ์ 4 พัฒนาโคราชเป็นเมืองพลังงานสะอาด 
   

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่าต้นน้ำ / เพ่ิมกำลังการผลิตไฟฟ้าโดย

เชื่อมท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรีไปยังนครราชสีมา / นำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ในพ้ืนที่ที่
ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบชีวมวล เพ่ือลดค่าขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล / ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้ำของโรงงาน
อุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ / ให้
เอกชนและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งสถานี NGV และ Bio-fuel ในพ้ืนที่ที่มีวัตถุดิบป้อน (อ้อย,มัน) 
ให้กับโรงงาน     
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  

 โดยการพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ เดินท่อก๊าซจากนครราชสีมาและท่อน้ำมัน ไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
ในภาคที่มีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ / ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้ำ ของโรงงานอุตสาหกรรมให้มี
ประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ /  ขยายพ้ืนที่การเกษตร
เพ่ือปลูกพืชที่สามารถผลิต Bio-fuel (อ้อย,มัน) 
 
  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  

 โดยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงไฟฟ้า เพ่ือให้สามารถเป็นศูนย์กลาง Asian Power Grid เชื่อมท่อ
ส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อการขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรมใหม่ / ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือ
โรงผลิตไอน้ำของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม 
และศูนย์ราชการ / ขยายพ้ืนที่การเกษตรเพือ่ปลูกพืชที่สามารถผลิต Bio-fuel ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

  

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการ ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานในการขนส่งสาธารณะ ขนส่ง

มวลชน และส่วนตัว / เป็นศูนย์กลางพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  
 

ยุทธ์ 5 การพัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง 
 



๒๓ 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  เตรียมการรองรับการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหทายเลข 6 (มอเตอร์เวย์) และการ
ก่อสร้างรถไฟทางคู ่/ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายทางหลวง และทางหลวงชนบท พร้อมถนนเชื่อมสายหลัก
กับสายรอง สายท้องถิ่น พร้อมเครื่องหมายสิ่งบ่งชี้ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง ใน
จังหวัดให้ไดม้าตรฐานมีความสะดวกและปลอดภัย เช่น ขยายเส้นทางจราจรทางหลวงหมายเลข 304 สายกบินทร์
บุรี – อ.ปักธงชัย / ก่อสร้างสร้างถนนสาย นม.3060 – บ้านซับพลู อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา / สร้างถนน
สาย นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านท่ามะปรางค์ อ.ปากช่อง จว.นม. / ก่อสร้างถนนสาย นม.
3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านพิมาย อ.พิมาย / ก่อสร้างถนนสาย 4008 แยกทางหลวงหมายเลข 
2148 – บ้านประคำ / ก่อสร้างถนนสาย นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านหนองบัวศาลา อ.เมือง 
/ ก่อสร้างอุโมงลอดทางรถไฟ สาย นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านโนนม่วง อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จว.นม. / ก่อสร้างถนนสาย นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อ.เมือง จว.นม. / 
  

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  โดยการจัดทำระบบข่นส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดยใช้รถขนส่งขนาดเบาด้ายราง
แบบล้อเหล็ก (LRT ล้อเหล็ก)  / ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองทางหลวงหมายเลข 290 (ถนนวงแหวนรอบเมือง
นครราชสีมาให้ครบทั้ง 7 ชว่ง) / ก่อสร้างปรับปรุงเพื่อเชื่อมถนนในเขตเมืองทำเป็นวงแหวนรองใหม่ (วงชั้นใน) 
เพ่ือกนัเป็นคูป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง / พัฒนาท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นท่าอากาศยานสากล / 
ก่อสร้างถนนจากทางหลวงหมายเลข 224 เขา้สู่ท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา / ก่อสร้างถนนจาก ต.สระพระ 
อ.พระทองคำ ไปที ่ ต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด หรือเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลจ 205 กับ 201 / 
ก่อสร้างถนนวงแหวนสายรอบ อ.บัวใหญ่ / ก่อสร้างและปรับปรุง ICD / จดัตั้งศูนย์กลางขนส่งหลายรูปแบบ 
(Multimodal Terminals)/ จัดตั้งลานกองสินค้าทางรถไฟ / จัดตั้งศนูย์การขนส่งสินคา้และบริการ (Hub) 
  

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการ ก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง รอบ ที่ 2 (ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา) / พัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะในอำเภอที่เป็นเมืองหลัก (บัวใหญ่,พิมาย,ด่านขุนทด,ครบุรี) / จัดทำพัฒนาระบบ Single 
Window Entry ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการ / พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีความสามารถระดับมืออาชีพ
ทั้งทางด้านการบริหารและด้านการปฏิบัติการ โดยเปิดสอนในระบบอุดมศึกษา  / บำรุงรักษาถนนสายหลัก สาย
รอง และสายท้องถิ่น / ก่อสร้างปรับปรุงถนนสายนครราชสีมา-ชัยภูมิ-หนองบัวลำภู-อุดรธานี (ทางหลวงหมายเลข 
201 และ 228) / บำรุงรักษาถนน 

 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการก่อสร้างถนนเพ่ือเชื่อมถนนวงแหวนรอบที่  1 เชื่อมกับ ถนนวงแหวนรอบเมือง

นครราชสีมา รอบที่ 2 ทั้ง 4 ทิศ / ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางนครราชสีมา-ขอนแก่น-
อุดรธานี-หนองคาย / ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงโครงข่ายในแนว East-West Economic Corridor / บำรุงรักษาถนน 

  

ยุทธ์ 6  พัฒนาโคราชเป็นศนูย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
 เตรียมการรองรับในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและบริการ โดยการเพ่ิมศักยภาพให้กับเมือง

ศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา / จัด
ระเบียบทำเลที่ตั้งของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท / ขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมเดิมในจังหวัดพร้อมกับปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงเข้าถึงพ้ืนที่นิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมและปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐาน / จัดสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ / จัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสมสำหรับรองรับการขยายตัว



๒๔ 
 

ของอุตสาหกรรม / จัดตั้งนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ / ศึกษาความเหมาะสมและ
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านเป็นวัตถุดิบในการผลิต เช่น ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและแปร
รูปสินค้าเกษตร    
  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการ คือ  

 โดยการพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจการค้า และเป็นประตูสู่ภูมิภาค 
ดดยการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคม ปรับปรุงเส้นทางให้มีสภาพดี  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
เพ่ือให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับการประกอบกิจกรรมทางอุตสาหกรรม / สนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชน
จัดตั้งเขตปลอดอากร / จัดตั้งศูนย์กลางผลิตอาหารเพ่ือการบริโภคในประเทศและส่งออก / จัดตั้งศูนย์กลางของ
การผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน / จัดตั้งศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม
เกษตรเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมโพแทซที่ด่านขุนทด / จัดตั้ง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่อ .เมือง / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่จังหวัด
นครราชสีมา / จัดตั้งศูนย์กลางอุตสาหกรรมเอทานอล / จัดตั้งศูนย์กลางด้าน ICT (ICT City/ Software Park)  / 
พัฒนาเมือง ICT City/ R&D ชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จังหวัดนครราชสีมา / จัดตั้งสถาบันหรือศูนย์วิจัยเฉพาะทางของ
อุตสาหกรรมแต่ละประเภทที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของภูมิภาค 

 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 โดยการส่งเสริมการค้าเสรี เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้าขายระหว่างประเทศโดยภาคเอกชนเพ่ิมมาก

ขึ้น โดยรัฐเป็นผู้ให้การสนับสนุน และอำนวยความสะดวก / ส่งเสริมความร่วมมือของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือทำ
การตกลงในด้านระบบการค้าขายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างและความได้เปรียบเสียเปรียบทางการค้า
ของทั้งสองประเทศ /  

 

  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคือ  
 มีระบบการค้าเสรี  / มีการค้าขายระหว่างประเทศ / มีระบบการค้าการขายมาตรฐานเดียวกัน    

 

ยุทธ์ 7 พัฒนาโคราชเป็นเมืองเกษตร และท่องเที่ยว 
 

  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการ คือ  
  พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นการส่งเสริมเกษตรผลิตพืช     
ปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่และความต้องการของตลาด และเกษตรผสมผสาน รวมกลุ่มการเกษตรรูปแบบ   
แปลงใหญ่  การจัดการสินค้าเกษตรมาตรฐาน GAP เสริมสร้างศักยภาพสถาบันการเกษตรและการตลาด 
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยว (Tourism Intelligence Center) และพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ 
 

  ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
 เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำย่อย เช่น ขุดลอกลำน้ำลำจักราช,ลำ

เชียงพัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ และสมดุล  สร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (เกษตร 
อุตสาหกรรม/อุปโภค บริโภค) การผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่ พืชพลังงาน เกษตรมาตรฐาน  GAP และ Organics 
รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism)  พัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว พัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือการท่องเที่ยว และพัฒนา เพ่ิมศักยภาพท่าอากาศยานจังหวัดนครราชสีมา 

 

  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573 มีแนวทางดำเนินการคือ  
  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรสมัยใหม่ การตลาดนำการผลิต ผลิตสินค้าเกษตร
คุณภาพอาหารมาตรฐาน Organics และเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) 
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  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579 มีแนวทางดำเนินการคอื  
  การตลาดสินค้าเกษตรเทคโนโลยี คุณภาพอาหารมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เพ่ือการประชุมและนิทรรศการ (MICE) 
  

 ยุทธ์ 8  เสริมสร้างการบริหารจัดการน้ำ 
  ในระยะแรก (พ.ศ.2560 – 2564) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  เพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกป่าและพ้ืนฟูป่าไม้ในลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูล / การจัดหาแหล่ง
น้ำเพ่ิมเติม โดย ขุดสระน้ำ เจาะบ่อบาดาลพร้อมเครื่องแยกน้ำเค็ม RO / การเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ำ โดย ขุดลอก     
คูคลอง จัดทำฝายกักน้ำ เป่าล้างบ่อบาดาล / การพัฒนาระบบกระจายน้ำโดยการผันน้ำเข้าแหล่งกักเก็บประปา
หมู่บ้าน/จัดหาพาชนะเพ่ือกักเก็บน้ำฝน / จัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงพ้นที่เสี่ยงภัย (ภัยแล้ง,น้ำ
ท่วม) 

 ในระยะกลาง (พ.ศ.2565 – 2569) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  เพ่ิมประสิทธิภาพแหล่งน้ำ โดยการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำย่อย เช่น ขุดลอกลำน้ำลำจักราช,ลำ
เชียงไกร,แม่น้ำมูล / ขุดลอกปรับปรุงสภาพลำน้ำคลองผันน้ำจากเขื่อนระบายน้ำโคกแฝกในพ้ืนที่ อำเภอขามทะเล
สอไปบึกพุดซา / ปรับปรุงขุดลอกสภาพลำน้ำของคลองผันน้ำจากบึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมือง / ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำลำแซะ ต.โคกกระจาย อ.ครบุรี / จัดทำแก้มลิงบึงละหานลูกนกพร้อมอาคารประกอบ ฯลฯ / พัฒนา
ระบบประปาให้แก่ชุมชนชนบทหรือพ้ืนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ / ตรวจสอบปริมาณการตื้นเขินในทุกแหล่ง
น้ำ 
  ในระยะยาว (พ.ศ.2569 – 2573) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการ ขุดสระพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์เป็นสระน้ำสำรองเพ่ือส่งน้ำให้เขตเมือง / ก่อสร้างคลอง
ส่งน้ำหลัก ผันน้ำ จาก ชี มูล มายังอ่างเก็บน้ำ ผันน้ำในลุ่มน้ำมูล,ลุ่มน้ำชีมายังพ้ืนที่ขากน้ำ 11 อ. / ทำท่อผันน้ำ
จากแม่น้ำชีสู่อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร / จัดสร้างโรงผลิตประปาพ้ืนที่ อ.แก้งสนามนาง บ้านเหลื่อม บัวใหญ่ / พัฒนา
อ่างเก็บน้ำขนาดกลางในเขตลุ่มน้ำลำเชียงไกร  / จัดทำฝนเทียม /  
  ในระยะต่อไป (พ.ศ.2574 – 2579) มีแนวทางดำเนินการคือ  
  โดยการผันน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก มาสู่เขื่อนลำตะคอง จังหวัด
นครราชสีมา / จัดทำทอ่ส่งน้ำจากเข่ือนอุบลรัตน์ มาสู่จังหวัดนครราชสีมา / จัดทำฝนเทียม 

 
กรอบยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์

ขององค์กรว่าจะมีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางใดในอนาคตข้างหน้า  ตำบลโป่งตาลองเป็นตำบลขนาดเล็กที่มี
ประชาชนอาศัยอยู่อย่างกระจายตามพ้ืนที่ของตน  มีความสงบสุขมีทัศนีย์ภาพและสิ่งแวดล้อมดี  และคาดการณ์
ว่าในอนาคตจะต้องเป็นตำบลที่น่าอยู่อาศัย  เป็นอู่ข้าวอู่น้ำ  มีแหล่งอาหารทีอุ่ดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี  จึงได้กำหนด
วิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 
 

“ ชุมชนน่าอยู่  สิ่งแวดล้อมดี  ประเพณีดีงาม  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี  
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ” 
 

คำขวัญประจำตำบลโป่งตาลอง 
 “ วัดมกุฎคีรีวัน เจดีย์งามล้ำ เที่ยวถ้ำค้างคาว ” 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 โดยเรียงลำดับก่อน–หลัง ดังนี้ 

เพ่ือนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มียทุธศาสตร์หลักที่จะดำเนิน 
การให้ประสบความสำเร็จ รวม  8 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง    
ซึ่ งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  สอดคล้องกับแนวทาง และนโยบายของประเทศ                 
ให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง
บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 

2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
3. การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

2. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารการจัดการ
น้ำตามแนวทางพระราชดำร ิ

1. ส่งเสรมิเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน ์

2.    ก่อสร้างระบบแหล่งน้ำขนาดใหญ ่
3.    การพัฒนาลุ่มน้ำ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้าน 1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ด ี
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เมืองทีด่ ี 2. ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูอ่งค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
4. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมสีว่นร่วมของภาคประชาชน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปัญหาความ
ยากจน 

1. การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ตดิเช้ือ HIV.  จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
2. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตจุราจรทางบก / ทางน้ำ 
3. การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกนัและควบคมุ
โรคตดิต่อ/โรคระบาดและโรคไมต่ดิต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
4. การป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ 
5. การรณรงค์และประชาสมัพันธ์ เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคณุธรรม / จริยธรรม แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
7. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / ร้านค้าชมุชน 
8. การสร้างสินค้าเครือข่ายชุมชน / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่งยั่งยืน 

1. การกำจดัมลูฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสยี ในชุมชนและท้องถิ่น 
 2. การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้    
ที่ดนิทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศกึษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2. พัฒนาและเตรยีมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคณุภาพ มีทักษะและศักยภาพ 
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

 3. ส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืและประกอบ  
 การศึกษา 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี 
และกีฬา 

 1. สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนา  
 โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 2. การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ/การประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและการ  
 เพิม่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
 3. การสนับสนุนและส่งเสรมิให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 4. การสนับสนุนส่งเสริมการเป็นเลิศดา้นกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน 
 ส่งเสรมิกีฬานานาชาต ิ

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  1. พัฒนาระบบและเพิม่ศักยภาพการผลติ / ผลผลติสินค้าด้านเกษตรอินทรีย ์
 2. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชือ่มั่นในการใช้   
   เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร ์

 



๒๘ 
 

 
 
 
 
 เป้าประสงค์ 
 
  ตำบลโป่งตาลอง มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถดำเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด ดังนี้ 
  1. ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ 
ประชาชน 
  2. มีแหล่งน้ำ เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และประชาชน 
  3. การบริหารงานและการปฏิบัติงานองค์กรมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มี
ศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟู  

6. เด็กเล็ก เด็กนักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขัน และทัดเทียมใน
ระดบัประเทศ  
  7. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นในคงอยู่อย่างยั่งยืน และเด็ก นักเรียน ประชาชนได้
ประโยชน์จากการออกกำลังกาย 
  8. เกษตรกรในพ้ืนที่มีรายได้ที่มั่นคง และสามารถดำรงชีพได้อย่างพอเพียง 

ตัวชี้วัด 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ร้อยละระยะทางของถนนท่ีไดม้าตรฐาน 
2. ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
3. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4. ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสำหรบัอุปโภค – บริโภค 
5. ร้อยละของจำนวนสิ่งปลูกสรา้ง 

2. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

1. ร้อยละของเกษตรกรมีน้ำใช้เพือ่การเกษตรกรรม 
2. ร้อยละของประชาชนมีน้ำใช้เพือ่การดำรงชีพ 

3. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ด ี

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. ร้อยละของรายได้เพิม่ขึ้น 
4. ร้อยละของความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรและการ
ให้บริการ 



๒๙ 
 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปญัหาความยากจน 

1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 
2. ร้อยละของประชาชนท่ีพึงพอใจ 
3. จำนวนโครงการ/กจิกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
4. จำนวนโครงการ/กจิกรรมในการฝึกอาชีพ 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1. จำนวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกความตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
2. จำนวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 1. จำนวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา 
2. ร้อยละของคุณภาพทางการศึกษาท่ีดีขึ้นของเด็ก นักเรียน 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเที่ยว ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

1. จำนวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละของสถานท่ีออกกำลังกาย 
3. จำนวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อส่งเสริมด้านศาสนา และ
วัฒนธรรมประเพณ ี
4. จำนวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรต ิ

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1. จำนวนโครงการ/กจิกรรมเพื่อส่งเสริมการเกษตร 
2. ร้อยละของเกษตรกรมรีายได้เพิ่มมากขึ้น 

 
 
ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งสร้างและบูรณะถนน และ
สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่ทีด่ีของประชาชน 

2. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทาง
พระราชดำร ิ

การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งน้ำใหแ้ก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ และการดำรงชีวติของประชาชนในตำบลโป่งตา
ลอง 

3. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี 

พัฒนาขีดความสามารถในการใหบ้ริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานท่ีใน
การปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสทิธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
ใหพ้ร้อมบริการประชาชน 

4. ยุทธศาสตรด์้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาปญัหาความยากจน 

พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผูย้ากไร้ และผู้ด้อยโอกาส และส่งเสรมิสนับสนุนการป้องกัน
และระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ พร้อมท้ัง
ดำเนินการแกไ้ขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ    

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ การบริหารจัดการขยะ 

6. ยุทธศาสตรด์้านการพฒันาการศึกษา พัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณี และกีฬา 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับ



๓๐ 
 

ประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
กลยุทธ์ 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตำบลโป่งตาลอง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับการวางบทบาทการ

พัฒนาตำบลโป่งตาลองในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้
กำหนดกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
2. การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งน้ำให้แก่เกษตรกรเพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตของ

ประชาชนในตำบลโป่งตาลอง 
 3. การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 4. การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคณุภาพชีวิตให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และส่งเสริม

สนับสนุนการป้องกนัและระงับโรคติดต่อ ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพ้ืนที่ พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ 

 5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
 7. การส่งเสริมการท่องเที่ยว/สนับสนุนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. การส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพ เพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขความเดือนร้อน และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับ
การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
ยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา 
วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา

ปัญหาความยากจน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
6. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง มุ่งพัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจ เพ่ือบรรเทาปัญ หาความยากจน  ยุทธศาสตร์การอนุ รักษ์ และพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร
อินทรีย ์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนา
ท้องถิ่น ในการนี้จึงได้นำข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกพ้ืนที่ ข้อมูล
ความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของตำบลโป่งตาลองมา
วิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ ดังนี้ 
 
- ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวกถนนไม่ได้มาตรฐานผิวการจราจรชำรุดเสียหาย 
 ลักษณะของปัญหา ถนนในพ้ืนทีต่ำบล บางสายยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะถนนสายต่างๆ ชำรุดและ
เสื่อมสภาพ และคับแคบ สภาพผิวจราจรชำรุด ทำให้การสัญจรไปมาไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ในฤดูฝน
ถนนจะเป็นหลุมเป็นบ่อ และมีน้ำท่วมขัง เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน นอกจากนั้นในพ้ืนที่หมู่บ้าน ชุมชน และ
ตำบล โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีทางเท้า ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง
สัญจรไปมา 
 ขอบเขต บริเวณ ถนนสายต่างๆ และตรอก ซอย ทั่วๆ ไป ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 สาเหตุ - ถนนหลายสายในปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม และมีถนนบางเส้นยังเป็นถนนดิน ถนน
ลูกรัง และเปน็ถนนที่ไม่ได้มาตรฐาน ขาดท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ ไม่มีไหล่ทาง และทางเดินเท้า ในฤดูฝน
มีน้ำท่วมขัง ทำให้ผิวถนนและผิวการจราจรชำรุดได้ง่ายเพราะขาดงบประมาณท่ีเพียงพอในการบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
  - ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงรักษา 
 ลำดับที่ 2 มีปัญหาระบบน้ำประปาไม่ได้มาตรฐานและแหล่งน้ำขาดแคลน 
 ลักษณะของปัญหา การจัดให้บริการน้ำประปานั้นปัจจุบันยังไม่ทั่วถึง ซึ่งระบบน้ำประปา ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้จัดให้บริการแก่ประชาชน นั้น เป็นประปาน้ำดิบและระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่ได้
จัดบริการแก่ประชาชนก็เป็นประปาน้ำดิบเช่นกันทำให้น้ำประปาที่ประชาชนทั่วไปได้ใช้สำหรับอุปโภคและบริโภค
จงึยังไม่ได้มาตรฐาน เพราะน้ำประปายังมีสิ่งปนเปื้อนและน้ำบนผิวดิน ใต้ดินขาดแคลน 
 ขอบเขต ในพ้ืนทีต่ำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – น้ำประปาท่ีใช้ในปัจจุบันเป็นน้ำประปาน้ำดิบ ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนออกมา 
  - ขาดบุคลากรและขาดอุปกรณ์ในการบำรุงรักษา 
  - ขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติ แหล่งน้ำใต้ดินไม่เพียงพอ 
 ลำดับที่ 3 ปัญหาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะยังไม่เพียงพอ 
 ลักษณะของปัญหา พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ยังมีไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึงไฟฟ้า
แสงสว่างสาธารณะไม่เพียงพอ และไฟฟ้าสาธารณะบางจุดชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ การซ่อมแซมไฟฟ้า
ไม่สามารถดำเนินการได้รวดเร็ว เนื่องจากการขาดงบประมาณในการดำเนินการและอัตรากำลังเจ้าหน้าที่มีจำนวน
จำกัดทำให้ประชาชน ได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมายามค่ำคืน และอาจ
ก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย 
 ขอบเขต ตามถนน และตรอก ซอย ทั่วๆ ไป ในเขตหมู่บ้าน 
 สาเหตุ – งบประมาณมีจำกัดทำให้การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะและบำรุงรักษาทำได้ไม่ทั่วถึง 
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 ความต้องการของประชาชนทางด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 - ต้องการให้ปรับปรุง ถนน ตรอก ซอย ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐาน 
 - ต้องการให้มีระบบน้ำประปาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 
 - ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะเพ่ิมเติมตามถนนและตรอกซอยต่างๆ 
 - ต้องการให้สร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน 
 - ต้องการขุดลอกแหล่งน้ำ 
 
 - ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาความยากจนและการว่างงานของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 
 ลักษณะของปัญหา ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลอง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สินค้า
การเกษตรมีราคาถูก แต่ภาวะสินค้าเครื่องใช้ มีราคาแพงและค่าครองชีพสูง ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ตำบลโป่ง     
ตาลอง ยังประสบปัญหาความยากจนอยู่และสถานการณ์ว่างงานก็ยังมีอยู่ทั่วไป 
 ขอบเขต ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – เนื่องจากภาวะเครษฐกิจตกต่ำ 
                    - วิกฤตไวรัสโคโรน่า 2019  
          - ขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
          - ขาดระบบที่ต่อเนื่องในการส่งเสริมอาชีพ 
 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  - ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ว่างงานและกลุ่มแม่บ้านรวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
  - ต้องการให้มีการรวมกลุ่มออมทรัพย์และสนับสนุนเงินกองทุนเพ่ือให้สินเชื่อแก่ประชาชนในการ
ประกอบอาชีพ 
 
 - ปัญหาทางด้านสังคม การศึกษาและสาธารณสุข 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาการบริการทางด้านสาธารณสุข 
 ลักษณะของปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน คือ งาน
ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม เกิดวิกฤติโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 
 ขอบเขต ประชาชนในเขตตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ – ประชาชนโดยทั่วไปยังขาดความรูค้วามเข้าใจ ในด้านสาธารณสุข 
 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและสาธารณสุข 
  - ต้องการให้ช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ 
  - ต้องการให้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนโรงเรียน และอุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน 
 - ปญัหาทางดา้นการเมืองและการบริหาร 
 ลำดับที่ 1 ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ 
 ลักษณะของปัญหา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ต้อง
ดำเนินงานสนองตอบความต้องการของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ในปัจจุบันทางตำบลยังขาด
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอในการปฏิบัติงานอยู่ทำให้การบริการแก่ประชาชนและการพัฒนายังขาดความสะดวก
รวดเร็วไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเต็มที่ 
 ขอบเขต ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
 สาเหตุ งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
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 ความต้องการของประชาชนทางด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  - ต้องการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น 
  - ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  - ต้องการให้จัดซื้อเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  - ต้องการให้มีการจัดตั้งสหกรณ์และร้านค้าชุมชน 

ผลวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้ดำเนินการจัดทำประชาคมเพ่ือจัดทำแผนบูรณาการ  หมู่บ้าน
และตำบล โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหา 9 เรื่องด้วยกัน คือ 

1. การพัฒนาแหล่งน้ำ 
2. การคมนาคม 
3. การพัฒนาสาธารณสุข การป้องกัน และการระงับโรคติดต่อ 
4. ยาเสพติด 
5. เงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพ 
6. อาชีพเกษตรกรรม ที่ดินทำกิน การว่างงาน 
7. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
8. การศึกษาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์ความรู้ทอ้งถิ่น วัฒนธรรมและศาสนา 
9. สิทธิของผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี คนด้อยโอกาส กลุ่มเครือข่ายและสื่อชุมชน 

 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT analysis และจัดลำดับความสำคัญ
ของปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้สำหรับการจัดลำดับความสำคัญ ปริมาณปัญหา ขนาด
ของกลุ่มคนที่ ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาขยะมูลฝอย การระบายน้ำ เหตุรำคาญ ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นตามลำดับ โดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการ
ให้ชุมชนเข้มแข็งสาธารณูปโภคครบครั้น และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมนิสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง 
     องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้ 
  (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
   - ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน   
โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 
  - ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
  - มีเส้นทางสัญจรเป็นไปมาด้วยความสะดวก 
 - ผู้นำชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหาร  การ
พัฒนา 
  -มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและ       
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 - มีการประสานรว่มมอืระหว่างองค์การบริหารสว่นตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที ่
 - เป็นสังคมชนบท สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูป 
  ของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
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  (2)  จุดอ่อน  (W : Weakness)   
- กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นไม่เข้มแข็งขาดความสามัคคี 
- การมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นมีน้อย 
- เด็กและเยาวชนไม่รู้คุณค่าของการศึกษาต่อ 
- ไมม่ีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม เพ่ือสืบสานกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- ขาดผู้มีความรู้ความชำนาญ ด้านการกีฬาเพ่ือจะมาส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา 

  (3)  โอกาส (O : Opportunity)   
 - การพัฒนาสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอ่ืน ที่มีแผนงานโครงการตามแผน 
   พัฒนาตำบล 
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ โดยการออกบริการนอกสถานที่ 
  - องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง สามารถพัฒนาการจัดเกบ็รายได้เพ่ิมขึ้นได้เกินกว่า 
   ประมาณการปีละประมาณร้อยละ 18 
  (4)  ข้อจำกัด  (T : Threat) 
 - มีปัญหาแนวทางสาธารณะที่ถูกบุกรุก 
 - ไมม่ีพ้ืนที่สาธารณะที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ  

      - ประชาชนมาจากชุมชนเกษตรกรรมมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่าง 
 

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ตามแผนพัฒนาประจำปี มีแผนงานพัฒนาทั้งสิ้น 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลโป่งตาลองให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับรายได้ของประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะและเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง เพ่ือให้การพัฒนาตอบสนองต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง และสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่ง
ผลการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา พอสรุปได้ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลอง ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ให้
ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการน้ำตามแนวทางพระราชดำริ  เพ่ือส่งเสริมเชื่อมโยงการ
ชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ และกระจายการใช้ประโยชน์เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบ
เรียบร้อย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ ของตำบล
โป่งตาลอง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดนครราชสีมา ตาม
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทางการเมืองและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดการบริการประชาชนเพิม่ข้ึน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทา
ปัญหาความยากจน เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น ในการพัฒนาให้องค์กรมีความเข้มแข็งนั้นจะต้องมีการพัฒนาในระดับรากหญ้าหรือฐานรากก่อนเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็ง  ให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้น และเป็น
การสนองตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  เป็นการขจัดความขัดแย้งและเสริมสร้างการยอมรับของ
ประชาชน  ในการนี้จะสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  
ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้า  และสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
ของตำบลโป่งตาลอง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน  ในการนี้ให้มีการพัฒนา
บุคคลให้มีสำนึกรักษ์ท้องถิ่น  เสริมสร้างศักยภาพ  ปลูกฝังจิตสำนึกในระดับรากหญ้า  หรือเยาวชนผู้มาสานต่อ
นโยบายของชนรุ่นก่อน  และให้มีความสอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์พฒันาจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมือและประกอบการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา เพ่ือสนับสนุน
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและสอด
รับกับกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด  ซึ่งจังหวัดมีที่ตั้งเหมาะสมเป็นจุดเชื่อมต่อการคมนาคมทางบก  เป็นเส้นทางผ่าน
ของนักท่องเที่ยวทางรถยนต์เป็นส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรม  วัฒนธรรมและธรรมชาติที่หลากหลาย  
สามารถสร้างเรื่องราวเชื่อมโยงเป็นตำนาน  ในกลุ่มจังหวัด  และเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยให้หยุดพัก
แวะที่จังหวัดนครราชสีมา  และใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวอันหลากหลายของจังหวัดเป็นปัจจัยดึงดูด
นักท่องเที่ยว และเพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ  ด้านการศึกษาด้านสุขภาพอนามัย  
ด้านสวัสดิการและสังคม  ด้านกีฬา  ให้มีคุณภาพและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการเกษตร  ด้วยตำบลโป่งตา
ลองประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทำการเกษตรและสอดรับกับกลุ่ม
ยุทธศาสตร์จังหวัด  และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 

อนึ่ง ในปีงบประมาณ 2564 โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  มีการโอน
เปลี่ยนแปลงไปใช้ในโครงการอ่ืน ๆ ประกอบกับประมาณการรายรับที่ทางรัฐบาลจัดสรร ไม่เป็นไปตามประมาณ
การที่วางไว้ ทำให้โครงการบางโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ไม่ได้รับการ
ดำเนินการตามท่ีตั้งไว้ 
 

 
 
 
 
  



1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. ด้านบริการชุมชนและสังคม
2. ด้านการเศรษฐกิจ

1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง ส านักปลัด
กองคลัง

2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน้ าตามแนวทางพระราชด าริ 1. ด้านการเศรษฐกิจ 1. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

กองช่าง ส านักปลัด
กองคลัง

3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 1. ด้านบริหารท่ัวไป
2. ด้านการด าเนินงานอ่ืน

1. แผนงานบริหารท่ัวไป
2. แผนงานงบกลาง

ส านักปลัด กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ
หน่วยตรวจสอบภายใน

4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้าง
ความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน

1. ด้านบริหารท่ัวไป
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม

1. แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน
2. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
3. แผนงานสาธารณสุข
4. แผนงานเคหะและชุมชน

ส านักปลัด กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

5 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน

1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานเคหะและชุมชน ส านักปลัด กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ

แผนงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

37



แผนงานท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน

6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณี
 และกีฬา

1. ด้านบริการชุมชนและสังคม 1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1. ด้านการเศรษฐกิจ 1. แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

รวม 8 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 4 หน่วยงาน 5 หน่วยงาน
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ  (บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 30 113,560,000 30 113,560,000 30 113,560,000 30 113,560,000 30 113,560,000 150       567,800,000

รวม 30      113,560,000 30    113,560,000 30    113,560,000 30 113,560,000 30    113,560,000      150      567,800,000
2.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรน้ ำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ

2.1 แผนงานการเกษตร 12 45,880,000 12 45,880,000 12 45,880,000 12 45,880,000 12 45,880,000 60       229,400,000

รวม 12        45,880,000 12      45,880,000 12      45,880,000 12      45,880,000 12      45,880,000 60      229,400,000
3.  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี

3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 49         24,775,000 49       24,775,000 49       24,775,000 49       24,775,000 49       24,775,000 245       123,875,000

รวม 49        24,775,000 49      24,775,000 49      24,775,000 49      24,775,000 49      24,775,000 245      123,875,000
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงสังคมให้มีคุณภำพชีวิตท่ีดีและสร้ำงควำมสำมำรถทำง
เศรษฐกิจเพ่ือบรรเทำปัญหำควำมยำกจน

4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 17           8,660,000 17         8,660,000 17         8,660,000 17         8,660,000 17         8,660,000 85         43,300,000

4.2 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 23           2,290,000 23         2,290,000 23         2,290,000 23         2,290,000 23         2,290,000 115         11,450,000

4.3 แผนงานสาธารณสุข 13           1,310,000 13         1,310,000 13         1,310,000 13         1,310,000 13         1,310,000 65           6,550,000

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน 14           5,803,000 14         5,803,000 14         5,803,000 14         5,803,000 14         5,803,000 70         29,015,000

รวม 67        18,063,000 67      18,063,000 67      18,063,000 67      18,063,000 67      18,063,000 335        90,315,000

5. ยุทธศำสตร์กำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิด
ควำมสมดุลอย่ำงย่ังยืน

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 11           6,360,000 11         6,360,000 11         6,360,000 11         6,360,000 11         6,360,000 55         31,800,000

รวม 11        18,063,000 11        6,360,000 11        6,360,000 11        6,360,000 11        6,360,000 55        31,800,000

2.  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง

ยุทธศำสตร์
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 รวม  5 ปีปี  2570ปี  2569

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
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แบบ ผ.01

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ  (บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
ยุทธศำสตร์

ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 รวม  5 ปีปี  2570ปี  2569

6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ

6.1 แผนงานการศึกษา 20 10,575,000 15 10,475,000 15 10,475,000 15 10,475,000 15 10,475,000 80         52,475,000

รวม 20        10,575,000 15      10,475,000 15      10,475,000 15      10,475,000 15 10475000 80        52,475,000

7. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเท่ียว ศำสนำ - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬำ

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 35 16,710,000 35 16,710,000 35 16,760,000 35 16,760,000 35 16,760,000 175         83,700,000

รวม 35 16710000 35      16,710,000 35      16,760,000 35      16,760,000 35      16,760,000 175        83,700,000

8. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเกษตรอินทรีย์

8.1 แผนงานการเกษตร 22 2,184,300 22 2,184,300 22 2,184,300 22 2,184,300 22 2,184,300 110         10,921,500

รวม 22          2,184,300 22        2,184,300 22        2,184,300 22        2,184,300 22        2,184,300 110        10,921,500

รวมท้ังส้ิน 246      249,810,300     241    238,007,300      241    238,057,300       241    238,057,300     241    238,057,300   1,210   1,190,286,500
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(Asphaltic Concrete) ต าบล
โป่งตาลอง (จุดเร่ิมต้นจากทาง
สามแยกคอนกรีต *ทางหลวง
ชนบท 3052 - โรงพยาบาล
สัตว์ทิพย์พิมาน* เข้าหมู่บ้าน
ซองซูซี)

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
(Asphaltic Concrete) ต าบล

โป่งตาลอง (จุดเร่ิมต้นจาก
ทางสามแยกคอนกรีต *ทาง

หลวงชนบท 3052 - 
โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน* 
เข้าหมู่บ้านซองซูซี) ระยะทาง
 500 เมตร กว้าง 6 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

2 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ทุกหมู่บ้าน ภายในต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
ต าบล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมถนนทุก
สายภายในต าบล

โป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

3 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกหมู่บ้าน ภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดให้
กลับมาใช้การได้ดีอย่างเดิม

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในต าบลโป่งตาลอง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมถนนทุก
สายภายในต าบล

โป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังทุกหมู่บ้าน ภายในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือซ่อมแซมถนนท่ีช ารุดให้
กลับมาใช้การได้ดีอย่างเดิม

ซ่อมแซมถนนลูกรังแบบบด
อัดแน่น กว้างไม่น้อยกว่า 4 

ม.  ยาวไม่น้อย
กว่า 300 ม.

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ซ่อมแซมถนนทุก
สายภายในต าบล

โป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

กองช่าง

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
และปรับปรุงซ่อมแซมรางระบาย
น  า ทุกหมู่บ้าน ภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือให้มีรางระบายน  าท่ีถูก
สุขลักษณะและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
ฤดูฝน

ก่อสร้างและซ่อมแซมราง
ระบายน  าทุกหมู่บ้านภายใน

ต าบล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซม
รางระบายน  าทุก
สายภายในต าบล

โป่งตาลอง

เพ่ือให้มีรางระบาย
น  าในการระบายน  า

เสียและถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการสัญจนไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
ภายในต าบลโป่งตาลอง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนน
ลูกรังภายใน

ต าบลโป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
จักรยานภายในต าบล

ก่อสร้างเส้นทางจักรยาน
ภายในต าบล

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้างเส้นทาง
จักรยานภายใน

ต าบลโป่งตาลอง 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจรด้วยใช้จักรยาน

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า 
พร้อมวางระบบ ภายในต าบลโป่ง
ตาลอง (เส้นทางถนนสาย นม 
3052 ท่ามะปรางค์ - วังน  าเขียว)

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางระบายน  า และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 วางรางระบายน  า
 และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล 
ทุกหมู่บ้าน ภายในต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ใช้น  าสะอาดปลอดภัย

ขุดเจาะบ่อบาดาล  พร้อมซับ
เมอร์ส 

และถังสูง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อบาดาลทุก
หมู่บ้านในต าบล

โป่งตาลอง

ประชาชนมีน  าใช้
อย่างสะดวก

กองช่าง

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา ทุกหมู่บ้าน ภายในต าบล
โป่งตาลอง 

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น  า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั งถัง
กรองน  า ถังคลอรีนและถังพัก

น  า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปาทุก

หมู่บ้านในต าบล
โป่งตาลอง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

11 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
  ทุกหมู่บ้าน ภายในต าบลโป่งตา
ลอง  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น  า

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
ทุกหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขยายเขตประปา
หมู่บ้านทุก

หมู่บ้านภายต าบล
โป่งตาลอง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการซ่อมแซมโคมไฟฟ้าแสง
สว่างทุกหมู่บ้านภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีโคมไฟฟ้า
แสงสว่างในสภาพดีพร้อมใช้
งาน

ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมแซมโคมไฟ
แสงสว่างทุกจุด

ในต าบลโป่งตาลอง

ประชาชนมีโคม
ไฟฟ้าแสงสว่างใช้ใน

การสัญจรผ่าน
ไป-มา

กองช่าง

13 โครงการติดตั งเสียงตาม
สาย/หอกระจายข่าว ภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดตั งเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ติดตั งเสียงตาม
สายภายในต าบล

โป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสียง
ตามสาย/หอกระจายข่าว ภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสาย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมเสียง
ตามสายภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง

15 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด
ภายในต าบล

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยมากย่ิงขึ น

ติดตั งกล้องวงจรปิดภายใน
ต าบล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ติดตั งกล้องวงจร
ปิดทั งต าบล

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน

กองช่าง

16 โครงการจัดการผังเมือง เพ่ือความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง

บ้านเมืองมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 จัดท าผังเมือง 1 
ระบบ

อบต.มีระบบการวาง
ผังเมืองท่ีดี  และ
ง่ายต่อระบบการ

จัดเก็บภาษี

กองช่าง

17 โครงการออกข้อบัญญัติต าบล
เพ่ือควบคุมการก่อสร้างและวาง
ระบบผังเมือง

เพ่ือเป็นการควบคุมการ
ท างานไปในทิศทางเด่ียวกัน

เพ่ือได้ข้อบัญญัติควบคุม
ภายในต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ข้อบัญญัติ จ านวน
 1 เล่ม

เพ่ือได้ข้อบัญญัติ
ควบคุมภายในต าบล

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 2 บ้าน
หนองคุ้ม ต าบลโป่งตาลอง 
เช่ือมบ้านซับส าราญ หมู่ท่ี 11 
ต าบลวังกะทะ และเช่ือม
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ระยะ 4 

กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

2 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 บ้านสระ
น  าใส ต าบลโป่งตาลองเช่ือม
บ้านเขาจันทร์หอม หมู่ท่ี 9 
ต าบลขนงพระ  (เส้นส านักสงฆ์
ถ  าอิติปิโส) และเช่ือมอ าเภอ
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง ระยะ 4 

กิโลเมตร
ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

3 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลโป่งตาลอง 
(บริเวณแยกโรงเรียนบ้าน
หนองซ่อมเช่ือมต าบลวังกะทะ 
หมู่ท่ี 24 ) และเช่ือมอ าเภอ
ปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บริเวณแยก
โรงเรียนบ้านหนองซ่อม

เช่ือมต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 
24 กว้าง 6 เมตร ยาว 

3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 ต าบลโป่งตาลอง ซอย
สระบุรีเช่ือมต าบลวังกะทะ หมู่
ท่ี 15 และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างและซ่อมสร้างถนน  
  ลาดยาง บริเวณสระบัว
เช่ือมต าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 
15 กว้าง 6 เมตร ยาว 

3,000 เมตร

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

5 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน  าใส ต าบล
โป่งตาลอง เช่ือมต าบลหมูสี 
และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีสะพาน
ข้ามคลองและสะดวกในการ
สัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมสะพาน
กว้าง 6 เมตร
ยาว 10 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ก่อสร้าง/
ปรับปรุง/สะพาน

1 แห่ง

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและ

ต าบลใกล้เคียงและ
ผู้สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย
ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

6 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 7 บ้าน
สระน  าใส ต าบลโป่งตาลอง 
เช่ือมต าบลหมูสี บ้านคลองปูน 
และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
1,600 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

7 โครงการก่อสร้างและซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง หมู่ท่ี 9 บ้าน
มอตะเคียน ต าบลโป่งตาลอง 
เช่ือมบ้านซับส าราญ หมู่ท่ี 22
 บ้านเพ่ิมสมบัติ ต าบลวังกะทะ
 และเช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
3 กิโลเมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 ม.

7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 ถนนเช่ือมต าบล 
1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านและต าบล

ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกในการ

สัญจร

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

8 อุดหนุนการด าเนินโครงการ
ขยายเขตไฟฟ้าหรือติดตั งไฟฟ้า
สาธารณะภายในต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีไฟฟ้าแสง
สว่างใช้อย่างท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน

ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและ
แรงต่ าหรือติดตั งไฟฟ้า

สาธารณะภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ต าบลโป่งตาลองมี
ไฟฟ้าใช้และแสง
สว่างทั งต าบล

ประชาชนมีไฟฟ้า
แสงสว่างใช้อย่าง
ท่ัวถึงทุกครัวเรือน

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา
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แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

9 โครงการพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเกณฑ์มาตราฐาน "แบบโซ
ล่าเซลล์"  (หมู่ท่ี 1 ถึง หมู่ท่ี 
13) เช่ือมระหว่างต าบล และ
เช่ือมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
โป่งตาลอง และผู้สัญจร ไป-
มา เดินทางโดยปลอดภัย 
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

 - ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
หลอด LED
แบบโซล่าเซลล์ ติดตั งตาม
แยกอันตรายและจุดเส่ียง
ภัยต่างๆ เช่ือมระหว่างต าบล

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ต าบลโป่งตาลอง
และต าบลข้างเคียง

มีไฟฟ้าใช้และ
แสงสว่าง

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและ
ต าบลข้างเคียง 

และผู้สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย
ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ

อบต.โป่งตา
ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

10 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน หมู่ท่ี
 6 บ้านหนองจอก เช่ือม 
อ าเภอปากช่อง /อ าเภอวังน  า
เขียว

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
ในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน กว้าง 6 
เมตร
ยาว 15 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมี
เส้นทางการ

คมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

11 โครงการก่อสร้างสะพาน/
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพาน บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 เช่ือมอ าเภอ
ปากช่อง/อ าเภอวังน  าเขียว

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก
ในการสัญจร

ก่อสร้างสะพาน/ปรับปรุง
ซ่อมแซมสะพาน  กว้าง 6 
เมตร
ยาว 15 เมตร

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

กองช่าง
อบต.โป่งตาลอง

อบจ.นครราชสีมา

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา

12 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
 (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านโป่งไทร
 หมู่ท่ี 3 ต าบลโป่งตาลอง 
เช่ือมต าบลวังกะทะ และ
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) 

บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 ต าบล
โป่งตาลอง เช่ือม

ต าบลวังกะทะและอ าเภอ
ปากช่อง 

จ านวน 1 เส้นทาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย
ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา
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แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

13 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
 (บล็อกคอนเวิร์ส) บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9 ต าบลโป่งตา
ลอง เช่ือมต าบลวังกะทะและ
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
(บล็อกคอนเวิร์ส) 

บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 9 ต าบล
โป่งตาลอง เช่ือม ต าบลวัง
กะทะและอ าเภอปากช่อง 

จ านวน 1 เส้นทาง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย
ปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ

กองช่าง
อบต.โป่งตา

ลอง
อบจ.

นครราชสีมา



 

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างและหรือซ่อมแซม
ฝายน ้าล้น ภายในต้าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างฝายคอนกรีตน ้าล้น
 กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างฝาย 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน ้า 
(บริเวณบ้านครูสมใจ)

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมฝาย
น ้าล้น /คั นกั นน ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

3 โครงการจัดระบบชลประทาน เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรจับสัตว์น ้า
ในการบริโภคในครัวเรือน

จัดระบบส่งน ้าภายในต้าบล 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบ
ชลประทาน 

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรและ
จับสัตว์น ้าบริโภคใน

ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

4 โครงการขุดสระน ้า
สาธารณประโยชน์ภายในต้าบล

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรจับสัตว์น ้า
ในการบริโภคในครัวเรือน

ขุดสระน ้า
สาธารณประโยชน์

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุดลอกฝาย
ภายในต้าบล

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรและ
จับสัตว์น ้าบริโภคใน

ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างและหรือซ่อมแซม
ฝายน ้าล้น ภายในต้าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างฝายคอนกรีตน ้าล้น
 กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ก่อสร้างฝาย 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน ้าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน  าตามแนวทางพระราชด าริ
2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)
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แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

6 โครงการขุดสระน ้า
สาธารณประโยชน์ภายในต้าบล

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรจับสัตว์น ้า
ในการบริโภคในครัวเรือน

ขุดสระน ้า
สาธารณประโยชน์

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุดลอกฝาย
ภายในต้าบล

ประชาชนมีแหล่งน ้า
ใช้ในการเกษตรและ
จับสัตว์น ้าบริโภคใน

ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการจัดท้าแผนงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าร่วมกับ
คณะอนุกรรมการลุ่มน ้ามูล
ตอนบน

เพ่ือให้การใช้น ้าของ
ประชาชนมีระบบและมี

ประสิทธิภาพ

สามารถใช้ทรัพยากรน ้า
อย่างคุ้มค่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้
ตระหนักถึงคุณค่า
ของน ้าและใช้น ้า

อย่างมีประสิทธิภาพ

ส้านักปลัด

8 โครงการจัดฝึกอบรมประชาชน
เก่ียวกับการบริหารจัดการน ้า

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการ

บริหารจัดการน ้า

จัดฝึกอบรม
จ้านวน 1 ครั ง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ
การบริหารจัดการน ้า

ส้านักปลัด
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แบบ ผ.02/2

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองมีน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน ้า
โป่งตาลอง ตอนล่าง

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตรและใช้ในการ

อุปโภค บริโภค

ขุดลอกอ่างเก็บน ้า
ต้าบลโป่งตาลอง ตอนล่าง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่

จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองมีน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน ้า
บ้านกลาง บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือกักเก็บน ้าไว้ใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกอ่างเก็บน ้า
บ้านกลาง

ขนาดกว้าง 150 เมตร
ขนาดยาว 500 เมตร
ความลึก 3.50 เมตร

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 อ่างเก็บน ้า
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองมีน ้าไว้ใช้

ในการอุปโภค-
บริโภค

กองช่าง

4 โครงการแก้มลิงบ้านกลาง
พร้อมระบบส่งน ้า ต้าบลโป่ง
ตาลอง อ้าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา

เพ่ือให้ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ แก้มลิง บ้านกลาง 

จ้านวน 1 แห่ง

12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน ้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง อบต.
โป่งตาลอง/

กรมชลประทาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน  าตามแนวทางพระราชด าริ
2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจิตอาสาพัฒนาต าบลโป่งตาลอง เพ่ือพัฒนาต าบลโป่งตาลองให้มี
ศักยภาพในทุกด้าน ท้ังความ
สะอาด ความเข็มแข็ง

พัฒนาหมู่บ้านในต าบลโป่งตาลอง 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

จิตอาสาและประชาชน
ได้พัฒนาต าบลโป่งตา

ลอง

ส านักปลัด

2 โครงการ  อบต.เคล่ีอนท่ี เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับ
การบริการจาก อบต. อย่างท่ัวถึง

ออกให้บริการประชาชนนอกพ้ืนท่ี 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับการ
ให้บริการอย่างท้ัวถ่ึง

เท่าเทียมกัน

ส านักปลัด

3 โครงการ  อบต. ต้านภัยหนาว เพ่ือออกให้บริการต้านภัยหนาว ประชาชนได้รับความรับช่วยเหลือ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ

ส านักปลัด

4 โครงการจัดท ากิจกรรม 5 ส เพ่ือให้องค์กรมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และน่าอยู่

ให้องค์กรมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และน่าอยู่

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

องค์กรน่าอยู่และมี
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

ส านักปลัด

5 โครงการค่าจ้างท่ีปรึกษาในการจัดเก็บ
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

เพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประเมินความพึงพอใจ
ของประชาชน

ส านักปลัด

6 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนแก่ประชาชน

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักเก่ียวกับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความรู้
ความเข้าใจและ
ตระหนักเก่ียวกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ

สะดวก สบาย

ส านักปลัด
กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม
ท่ีท าการ ฯ

เพ่ือให้อาคารท่ีท าการ ฯ มีสภาพ
ท่ีสมบูรณ์

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อประสานงาน

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมอาคารท่ีท า
การฯ ให้สะดวกต่อการท างาน
ย่ิงข้ึน

เพ่ือด าเนินการปรับปรุงต่อเติม 
อาคาร และขยายต่อเติมห้อง

ประชุม

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อประสานงาน

ส านักปลัด
กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วน
ต าบล

เพ่ือให้พนักงานได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
กองช่าง

11 โครงการจัดซ้ือท่ีดินในการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล

เพ่ือให้พนักงานได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดซ้ือท่ีดินในการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลโป่งตาลองร่มร่ืน

ปรังปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานและ
ประชาชนมีสุขภาพจิต

แจ่มใส

กองช่าง

13 โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน  
อ าเภอปากช่อง

เพ่ือจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 1 
โครงการ

องค์กรน่าอยู่และมี
ความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย

ส านักปลัด

14 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถ่ินและพนักงานจ้าง

เพ่ือให้บุคลากรมีคุณธรรมและ
จริยธรรมมากย่ิงข้ึน

ฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

บุคลลากรมีคุณธรรม
และจริยธรรมมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

15 โครงการจัดสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้ 
เสริมสร้างทักษะ  และสร้างความสมาน
สามัคคี แก่บุคลากร และผู้น า ฯลฯ ใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิม
มากข้ึนและเกิดความสามัคคีใน
หน่วยงาน

บุคลากรมีความสามัคคีกลม
เกลียวเสริมสร้างทักษะในการ

ท างาน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

บุคลากรมีความสามัคคี
และมีประสิทธิภาพใน
การท างานเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

16 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดหาจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 
โครงการ

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี

กองคลัง

17 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษี

เพ่ือให้เกิดภาพลักษ์ท่ีดีและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ของ  อบต.

เพ่ือสร้างสัมพันธ์ระหว่าง
ประชาชนกับหน่วยงาน

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนผู้มีหน้าท่ีเสีย
ภาษีเกิดความพึงพอใจ 
 และมีทัศนคติท่ีดีใน
การเสียภาษี  อันเป็น
ผลให้การพัฒนารายได้
มีประสิทธ์ิภาพมากข้ึน

กองคลัง

18 โครงการฝึกอบรม สัมนาเพ่ิมพูน
ประสิทธ์ิภาพในการบริหารงาน  แก่
สมาชิก  และพนักงานส่วนต าบล ฯลฯ

ฝึกอบรม  ผู้บริหาร  สมาชิก 
พนักงานและเจ้าหน้าท่ี ฯลฯ

จัดฝึกอบรม 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้บริหาร  สมาชิก 
พนักงาน และ

เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ 
ฯลฯความสามารถมาก

ย่ิง่ข้ึน

ส านักปลัด

19 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดภายใน
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง

ติดต้ังกล้องวงจรปิดทุก
จุดในท่ีท าการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

เพ่ือป้องกันและยับย้ัง
ความเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนต่อบุคคลและ
ทรัพย์ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่ง

ตาลอง

ส านักปลัด

20 โครงการปรับปรุงเคร่ืองเสียงห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง พร้อมปรับปรุงโสตทัศน
อุปกรณ์ครบชุด

เพ่ือติดต้ังเคร่ืองเสียงห้องประชุม
ฯ พร้อมโสตทัศนอุปกรณ์ครบชุด

ติดต้ังเคร่ืองเสียงห้องประชุมฯ 
พร้อมโสตทัศนอุปกรณ์ครบชุด

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถรองรับการจัด
ประชุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านักปลัด
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21 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับต าบล เพ่ือให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ในกิจกรรมหรืองานในชุมชน

เปิดเวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จ านวน 1 
คร้ัง ต่อปี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมาร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ใน
วัน เวลา ท่ีได้ก าหนดให้

ส านักปลัด

22 โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ

เปิดเวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จ านวน 1 
คร้ัง ต่อปี

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมาร่วมแสดง
ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ใน
วัน เวลา ท่ีได้ก าหนดให้

ส านักปลัด

23 โครงการส่งเสริมให้ประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและ
ส่วนร่วมในการพัฒนา

เพ่ือให้ประชาชนและองค์กรทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนและองค์กร
ทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทในการพัฒนา

ท้องถ่ิน

ส านักปลัด

24 โครงการแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ

เพ่ือให้องค์กรภาคประชาชนมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วม
ทางการเมือง

ประชาชนเข้าร่วม 10 เร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมและมีบทบาทใน

การก าหนดแนว
ทางการพัฒนาท้องถ่ิน

ส านักปลัด

25 โครงการอบรมความรู้ด้านกฏหมาย
ให้แก่ประชาชน

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านกฏหมายมากย่ิงข้ึน

ฝึกอบรมประชาชน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจในกฏหมาย

ส านักปลัด

26 โครงการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ าเภอ
ปากช่อง

เพ่ือให้ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอปาก
ช่อง มีสถานท่ี และพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับด าเนินการในศูนย์ฯ

ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการ
จ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอ

ปากช่องและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้
ใช้ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยบริสุทธ์ิ ยุติธรรม
 โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ โดย
มีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมทุก

กระบวนการ

ส านักปลัด
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27 โครงการประชาร่วมใจ ถนนปลอดภัย เพ่ือให้ประชาชนในต าบล
ใส่ใจดูแลถนนของท้องถ่ินและ
ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด 
และซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนใน
ท้องถ่ิน

ถนนในต าบลโป่งตาลอง มีความ
ปลอดภัยและสะดวกในการ

สัญจรของประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
ใส่ใจดูแลถนนของ
ท้องถ่ินและช่วยกัน

ดูแลรักษาความสะอาด
 และซ่อมแซม

บ ารุงรักษาถนนใน
ท้องถ่ิน

ส านักปลัด
กองช่าง

28 โครงการรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของก าลังพล
ปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย 
(กอ.ถปภ.ฯ)สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ฯ

ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลอง และข้าราชการท่ีเก่ียวข้องใน

อ าเภอปากช่อง มีส่วนร่วมในการรับเสด็จสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

การรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมพระเกียรติ 

และการด าเนินงานของ 
(กอ.ถปภ.ฯ)เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

ส านักปลัด

29 โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เพ่ือเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ และตระหนัก
ในพระมหากรุณาธิคุณ และมุ่งเน้นให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้อง
สถาบันส าคัญของชาติ

เพ่ือให้คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ
 ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง  ได้แสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้าง ได้แสดงความ

จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

30 โครงการป่ันจักรยานเพ่ือเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติเน่ืองในวโรกาสวันส าคัญ
ต่างๆ

เพ่ือเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันส าคัญของ
ชาติ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมกันออกก าลังกาย

เพ่ือให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ส าคัญของชาติและได้ร่วมกัน

ออกก าลังกาย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้แสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน

ส าคัญของชาติและได้ร่วมกัน
ออกก าลังกาย

ส านักปลัด

31 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก 
ปลอดภัย

ก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ

สะดวก สบาย

ส านักปลัด
กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
บริเวณ
ท่ีท าการ ฯ

เพ่ือให้บริเวณท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสะอาด

เรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน 1 
โครงการ

ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลน่าอยู่
 น่ามอง

ส านักปลัด
กองช่าง

33 โครงการร้ืออาคารหลังเก่าภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือฟ้ืนฟู ปรับสภาพท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา
ลองให้สะดวกแก่ประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ

เพ่ือให้บริเวณท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความสะอาด

เรียบร้อย น่าอยู่ น่ามอง

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวน 1 
โครงการ

ภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
ท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลน่าอยู่
 น่ามอง

ส านักปลัด
กองช่าง
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34 โครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงร้ัว ท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือก่อสร้าง หรือปรับปรุงร้ัว ท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงร้ัว หรือก่อสร้างร้ัว 
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 
โครงการ

ร้ัวท่ีท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลองมีความเป็น

ระเบียบและปลอดภัย

ส านักปลัด
กองช่าง

35 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพ่ือจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

จัดหาจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวน 1 
โครงการ

เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดเก็บภาษี

กองคลัง

36 โครงการก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการได้รับความสะดวก 

ปลอดภัย

ก่อสร้างท่ีจอดรถภายในท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการได้รับความ

สะดวก สบาย

ส านักปลัด
กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงและซ่อมแซม
ท่ีท าการ ฯ

เพ่ือให้อาคารท่ีท าการ ฯ มีสภาพ
ท่ีสมบูรณ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการ
ติดต่อประสานงาน

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วน
ต าบล

เพ่ือให้พนักงานได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ก่อสร้างบ้านพักพนักงาน 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
กองช่าง

39 โครงการจัดซ้ือท่ีดินในการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล

เพ่ือให้พนักงานได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จัดซ้ือท่ีดินในการก่อสร้าง
บ้านพักพนักงานส่วนต าบล

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  และมีความ
เป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด
กองช่าง

40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือให้สภาพแวดล้อม
ภายในต าบลโป่งตาลองร่มร่ืน

ปรังปรุงภูมิทัศน์ภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงานและ
ประชาชนมีสุขภาพจิต

แจ่มใส

กองช่าง

41 โครงการร้ือและปรับปรุงต่อเติมอาคาร
หลังเก่าองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือฟ้ืนฟู ปรับปรุง ปรับสภาพท่ี
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

หลังเก่า

เพ่ือปรับปรุง ปรับสภาพท่ีท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหลังเก่า

ให้ เรียบร้อย และสะดวกแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบล
หลังเก่ามีความเรียบร้อย 
และสะดวกแก่ประชาชนผู้

มาติดต่อราชการ

กองช่าง
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

42 โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบปัญหาภัยพิบัติ ท้ังอัคคีภัย
 วาตภัย อุทกภัย และภัย
อันตรายอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากธรรมชาติ

เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิดภัยพิบัติ ได้
ทันท่วงที และบรรเทาความเดือน
ร้อนของประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล
โป่งตาลองได้ประมาณระดับหน่ึง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิดภัยพิบัติ
 ได้ทันท่วงที และ
บรรเทาความเดือนร้อน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลองได้
ประมาณระดับหน่ึง

ส านักปลัด

43 โครงการอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ต าบลโป่งตา
ลองมีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับวิธีการป้องกันภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน จากภัยต่างๆ
 ท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางธรรมชาติ 
และภัยท่ีเกิดจากโดยความ
ประมาท รวมถึงภัยต่างๆท่ีจะ
เกิดข้ึนด้วย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ต าบลโป่งตาลองมีความรู้
 ความเข้าใจ เก่ียวกับ
วิธีการป้องกันภัยและ
ช่วยเหลือประชาชน จาก
ภัยต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ทางธรรมชาติ และภัยท่ี
เกิดจากโดยความประมาท
 รวมถึงภัยต่างๆท่ีจะ
เกิดข้ึนด้วย

ส านักปลัด

44 โครงการจัดสร้างหอเฝ้าระวังช้างป่า
พร้อมแสงสว่างและกล้องวงจรปิด

เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน
ในหมู่บ้าน และภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

สร้างหอเฝ้าระวังช้างป่าพร้อม
แสงสว่างและกล้องวงจรปิด
จ านวน 1 แห่ง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากสัตว์ป่า
ในช่วงแนวเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่

ส านักปลัด

45 โครงการรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของ
ก าลังพลปฏิบัติภารกิจถวาย
ความปลอดภัย (กอ.ถปภฯ) 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

ประชาชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ข้าราชการในพ้ืนท่ี ต าบลโป่งตา
ลอง และข้าราชการท่ีเก่ียวข้อง
ในอ าเภอปากช่อง มีส่วนร่วมใน

การรับเสด็จฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

การรับเสด็จฯ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

และสมพระเกียรติและ
การด าเนินงานของ 
(กอ.ถปภ.ฯ) เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย

ส านักปลัด

56



 

แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

46 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต
อาสาภัยพิบัติ

เพ่ือด าเนินการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าต าบลโป่งตาลอง

ต าบลโป่งตาลองมีชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ชุดปฏิบัติการจิตอาสา ส านักปลัด

47 โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One stop service)

เพ่ือบริการประชาชนในเร่ือง
ต่างๆ รวมท้ังรับแจ้งเหตุของ
ประชาชนในพ้ินท่ี และจัดให้มี
การติดต่อส่ือสาร การร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์

ประชาชน ได้รับความสะดวก 
รวดเร็วในการติดต่องานต่างๆ ณ
 ศูนย์บริการ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถตอบสนอง
ความต้องการและ
แก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในต าบลโป่ง
ตาลองได้เป็นอย่างดี

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและจัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินอ าเภอปากช่อง

เพ่ือให้ศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอปากช่อง มีสถานท่ี 
และพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์
ต่างๆ ส าหรับด าเนินการใน

ศูนย์ฯ

ปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซ้ือการจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อ าเภอปากช่องและจัดหา

วัสดุ ครุภัณฑ์ ส านักงานไว้ใช้
ในศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

สามารถด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างให้
เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยบริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม โปร่งใส 
เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้ โดยมีทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วน

ร่วมทุกกระบวนการ

ส านักปลัด

2 โครงการอุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อ าเภอปาก
ช่อง)

เพ่ือจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เพ่ือจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนและจัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

จัดต้ังศูนย์
ช่วยเหลือ

ประชาชนและ
จัดต้ังศูนย์

ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง

ผลท่ีคาดว่าจะ
ได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
3.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

58



 

แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก เพ่ือให้เด็กได้รับความ
สนุกสนานและความรู้

จัดกิจกรรมวันเด็ก 1 คร้ัง 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กได้รับความ
สนุกสนานและ

ความรู้

กองการศึกษา

2 เบ้ียยังชีพ คนชรา คนยากจน ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเช้ือ HIV.

เพ่ือให้คนชรา คนยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส มีเงินใช้สอยใน
ยามจ าเป็น

คนชรา คนยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส มีเงินใช้สอย

ในยามจ าเป็น

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

คนชรา คนยากจน 
และผู้ด้อยโอกาส มี
เงินใช้สอยและมี

ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

3 โครงการสร้างหลักประกันรายได้
ให้แก่ผู้สูงอายุและจัดสวัสดิการ
เบ้ียความพิการ

เพ่ือให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนและเพ่ือให้
ผู้สูงอายุและผู้พิการมี
สุขภาพจิตดีข้ึนเน่ืองจากรู้สึกว่า
ไม่ถูกสังคมทอดท้ิง

ผู้สูงอายุและผู้พิการในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มี
ความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน
และสุขภาพจิตดีข้ึน

เน่ืองจากรู้สึกว่าไม่ถูก
สังคมทอดท้ิง

ส านักปลัด

4 โครงการสนับสนุนศูนย์โรคเอดส์
ประจ าอ าเภอ

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณศูนย์
โรคเอดส์ประจ าอ าเภอ

สนับสนุนศูนย์โรคเอดส์
ประจ าอ าเภอ

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ศูนย์โรคเอดส์
ประจ าอ าเภอมี

ศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซม
บ้านคนยากจนภายในต าบล

เพ่ือช่วยเหลือคนยากจน
ภายในต าบล

ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน
คนจน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

คนยากจนมีบ้านอยู่
อาศัย

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
4.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ. 02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการ
เจริญเติบโต โภชนาการของเด็ก
ปฐมวัยในหมู่บ้านชุมชน ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือให้เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี 
1 ในต าบลโป่งตาลอง และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
รับประทานอาหารท่ีมีคุณค่า
ทางโภชนาการท่ีครบถ้วนท้ัง 5
 หมู่

เด็กทุกคน ได้แก่ เด็กแรก
เกิดถึง 5 ปี หรือก่อนเข้า
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน

ต าบลโป่งตาลอง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับการ
เฝ้าระวังติดตาม เร่ืองการ

เจริญเติบโต และโภชนาการ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี 
หรือก่อนเข้า

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลโป่งตา
ลองได้รับบริการด้าน
สุขภาพ ไม่มีภาวะทุพ
โภชนาการเร้ือรังปาน
กลาง ไม่เกิดโรคอ้วน มี
สุขภาพร่างกายและ

เจริญเติบโตท่ีเหมาะสม
ตามวัย

กองการศึกษา

7 โครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศีกษาปีท่ี 1 ได้รับ
การประเมินพัฒนาการ

เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับความรู้
เร่ืองพัฒนาการของเด็กแรก
เกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีท่ี
 1 เพ่ือให้มีความรู้ในการ
ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท่ี
ถูกต้องเหมาะสม

เด็กทุกคน ได้แก่เด็กแรก
เกิด ถึงก่อนเข้า

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง 

ได้รับการประเมิน
พัฒนาการอย่างถูกต้อง

เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กทุกคน ได้แก่เด็กแรก
เกิด ถึงก่อนเข้า

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง เป็น
เด็กท่ีได้รับการพัฒนา ด้าน
การเจริญเติบโตเหมาะสม

ตามวัย

กองการศึกษา

8 โครงการส่งเสริมให้เด็กแรกเกิดถึง
ก่อนเข้าประถมศีกษาปีท่ี 1 ได้มี
พัฒนาการตามวัยในทุกด้าน

เพ่ือให้เด็กแรกเกิด - 3 ปี ใน
เขตพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง ได้มี
พัฒนาการตามวัยในทุกด้าน

เด็กแรกเกิด - 3 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง ได้มี
พัฒนาการตามวัยในทุกด้าน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กแรกเกิด - 3 ปี ในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง เป็น
เด็กท่ีได้รับการพัฒนาใน
ทุกด้าน เป็นเด็กท่ีมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา และสามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข

กองการศึกษา

9 โครงการรณรงค์การใช้เคร่ืองปรุง
รสท่ีมีส่วนประกอบของสาร
ไอโอดีนในการประกอบอาหาร
ให้แก่เด็ก

เพ่ือให้การเกิดภาวะพร่อง
ไทรอยด์ฮอร์โมนของทารกแรก
เกิดลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ 3

ครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ีต าบล
โป่งตาลองทุกครัวเรือนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้

รับประทานเกลือท่ีมีไอโอดีน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ครัวเรือนในเขต
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตา
ลองได้รับประทาน

อาหารท่ีมีสาร
ไอโอดีนและไม่เกิด
ภาวะพร่องไทรอยด์

ฮอร์โมน

กองการศึกษา
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10 โครงการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4
 ด้านของเด็ก

เพ่ือให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
บุคลากร ผู้สอน ทุกคนได้รับ
ความรู้ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก
ปฐมวัย ตามหลักวิชาการท่ี
ถูกต้องเหมาะสมตามวัยของเด็ก

พ่อ แม่ ผู้ปกครองและ
บุคลากร ผู้สอน ทุกคนได้

น าความรู้ไปปฏิบัติและเกิด
ทักษะในการส่งเสริมและ

พัฒนาเด็กปฐมวัย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง
และบุคลากร ผู้สอน
 ทุกคน น าความรู้
ไปปฏิบัติและเกิด
ทักษะในการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เด็กปฐมวัย

กองการศึกษา

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ สภา
เยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลองใน
การจัดรณรงค์ส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์ุวัยรุ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สภา 
เยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง

สภา เยาวชน อปท. ต าบล
โป่งตาลองมีความเข้มแข็ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

สภา เยาวชน อปท.
 ต าบลโป่งตาลองมี
ความเข้มแข็ง

ส านักปลัด

12 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการ
ประสานงานเพ่ือระดมทรัพยากร
ส่งเสริมอนามัยเจริญพันธ์ป้องกัน-
แก้ไขปัญหาเอดส์และการต้ังครรภ์
ในกลุ่มวัยรุ่น

เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้แก่เด็ก และเยาวชน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจ ในเร่ืองการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร และมี
ความรู้เก่ียวกับเร่ืองเอดส์

เด็ก และเยาวชน มีความรู้
ความเข้าใจ ในเร่ืองการ
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร 

และมีความรู้เก่ียวกับเร่ือง
เอดส์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาและป้องกัน
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

ส านักปลัด

13 โครงการทักษะการพูดคุยของพ่อ
แม่/ผู้ปกครองลูกและวัยรุ่นท่ีอยู่
อาศัยในครอบครัว เร่ือง ส่งเสริม
อนามัยเจริญพันธ์เพ่ือป้องกัน
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่าง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ใน
การแนะน า และส่งเสริมอนามัย
เจริญพันธ์เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ใน
วัยรุ่น

พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็ก 
เยาวชนในต าบลโป่งตาลอง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถแก้ไข
ปัญหาและป้องกัน
การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น

ส านักปลัด

14 โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุต าบลโป่งตาลองและ
ศึกษาดูงาน

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้อายุใน
ต าบลโป่งตาลอง

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้อายุใน

ต าบลโป่งตาลอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้สูงอายุในต าบลโป่งตา
ลองได้เรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพชีวิต
ของตนเองให้อยู่อย่างมี
สุขและสุขภาพแข็งแรง

ส านักปลัด

15 โครงการส่งเสริมสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ สภา 
เยาวชน อปท. ต าบลโป่งตาลอง

สภา เยาวชน อปท. ต าบล
โป่งตาลองมีความเข้มแข็ง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

สภา เยาวชน อปท.
 ต าบลโป่งตาลองมี
ความเข้มแข็ง

ส านักปลัด
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16 โครงการจัดต้ังโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้อายุใน
ต าบลโป่งตาลอง

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้อายุใน

ต าบลโป่งตาลอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้สูงอายุในต าบลโป่งตา
ลองได้เรียนรู้และ
พัฒนาศักยภาพชีวิต
ของตนเองให้อยู่อย่างมี
สุขและสุขภาพแข็งแรง

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการจัดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุและ
พิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพชีวิตของผู้อายุใน

ต าบลโป่งตาลอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผุ้สูงอายุสุขภาพร่างกาย
 แข็งแรง กระฉับกระเฉง
 ลดความเส่ียงจากการ
เจ็บป่วยลดระยะเวลา
การพ่ึงพาผู้อ่ืน

ส านักปลัด
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1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชนใน
หมู่บ้านได้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ประชาชน

ในหมู่บ้านได้

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชน
ในหมู่บ้านได้อย่าง
ถูกต้องและท่ัวถึง

ส านักปลัด

2 โครงการร่วมจิตมิตรสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัย

ยาเสพติด

ส านักปลัด

3 โครงการพบปะผู้น าชุมชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม

เพ่ือพบปะผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชนสามารถ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน

ส านักปลัด

4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครสร้าง
จิตส านึกเพ่ือต่อต้านยาเสพติดใน
ชุมชน

เพ่ือให้ผู้ฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่
ประชาชนในหมู่บ้านได้

ผู้ฝึกอบรมน าความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชนใน

หมู่บ้านได้

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ไป

ถ่ายทอดสู่ประชาชน
ในหมู่บ้านได้อย่าง

ถูกต้อง

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
4.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการรณรงค์สร้างจิตส านึกด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม

เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน

จัดฝึกอบรม
จ านวน 1 คร้ัง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

6 โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายจริยธรรม เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมี
จิตส านึกด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม

จัดฝึกอบรม
จ านวน 1 คร้ัง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กและเยาวชนท่ี
ผ่านการฝึกอบรมมี

จิตส านึกด้าน
คุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ิมมากข้ึน

ส านักปลัด

7 โครงการจัดฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ

เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้
หลักและวิธีการท่ีดีท่ีจะ
น าไปประกอบอาชีพ

จัดฝึกอบรมประชาชน
ในต าบลและศึกษาดูงาน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้เรียนรู้
หลักการเศรษฐกิจ

พอเพียง

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนและกลุ่มอาชีพในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
และสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ได้

ประชาชนและกลุ่มอาชีพน า
ความรู้มาเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการประกอบอาชีพ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนและกลุ่ม
อาชีพน าความรู้มา
เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

9 โครงการจัดทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
ในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
อาชีพได้น าความรู้ใสเพ่ิม
ทักษะในการประกอบอาชีพ

จัดทัศนศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จ านวน 1 
โครงการ

เพ่ือเพ่ิมความรู้และ
ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

ส านักปลัด

10 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การ
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์  ภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพ
หลัก

สนับสนุนงบประมาณและหา
ตลาดในการจ าหน่ายสินค้า

จากดอกไม้ประดิษฐ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากดอกไม้
ประดิษฐ์มาก

ส านักปลัด

11 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การ
เล้ียงไก่/เป็ดพันธ์ไข่ภายในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพ
หลัก

สนับสนุนงบประมาณและหา
ตลาดในส่งออกไข่ไก่/ไข่เป็ด

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากเล้ียงไก่/

เป็ดพันธ์ไข่

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การ
เล้ียงปลาในบ่อซีเมนต์

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพ
หลัก

สนับสนุนงบประมาณและหา
ตลาดในส่งออกปลา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากเล้ียงปลา

ส านักปลัด

13 โครงการจัดต้ังตลาดชุมชน  
ร้านค้าชุมชน

เพ่ือให้ประชาชนมีตลาด
กลางในการขายสินค้า

จัดต้ังตลาดชุมชน ร้านค้าชุมชน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้ใช้ตลาด
กลางในการค้าขาย

ส านักปลัด

14 โครงการส่งเสริมดอกไม้ประดิษฐ์จาก
ผ้าใยบัว  หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้
เสริมจากการประกอบอาชีพ
หลัก

สนับสนุนงบประมาณและหา
ตลาดในการจ าหน่ายสินค้า

จากดอกไม้ประดิษฐ์

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เสริมจากดอกไม้
ประดิษฐ์มาก

ส านักปลัด

15 โครงการส่งเสริมการลงทุนและ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

เพ่ือควบคุมการขยายตัวของ
ภาคเอกชนในการลงทุน

มีการลงทุนขยายตัวเพ่ิมมาก
ข้ึน

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้ประกอบการ  นัก
ลงทุนมีการวางแผน

อย่างเป็นระบบ

ส านักปลัด

16 โครงการจัดต้ังสหกรณ์ชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เศรษฐกิจชุมชน

มีสหกรณ์ชุมชนในต าบล 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ส านักปลัด

17 โครงการก่อสร้างศูนย์และท่ีท าการ
กลุ่มแม่บ้าน  ภายในต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน
การประกอบกิจกรรมของ
กลุ่มแม่บ้านและการอ่ืนท่ี
เหมาะสม

ก่อสร้างท่ีท าการกลุ่มแม่บ้าน 
ภายในต าบลโป่งตาลอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

กลุ่มแม่บ้านมีสถานท่ี
ในการประกอบ

กิจกรรมของกลุ่ม  
และประชาชนมี
สถานท่ีในการ

ประกอบกิจกรรมอ่ืน

ส านักปลัด

18 โครงการร่วมจิตมิตรสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติด

เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงพิษภัยยาเสพติด

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึงพิษภัย

ยาเสพติด

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

19 โครงการพบปะผู้น าชุมชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาอาชญากรรม

เพ่ือพบปะผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชนเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรม

ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน
สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหา

อาชญากรรมในชุมชน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชนสามารถ

ร่วมกันแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมในชุมชน

ส านักปลัด

20 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา/
เล้ียงสัตว์ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือประชาชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพหลัก

สนับงบประมาณและหาตลาด
ในการส่งออก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน

ส านักปลัด

21 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงปลา/
เล้ียงสัตว์ต่างๆ ภายในหมู่บ้าน หมู่
ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือประชาชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพหลัก

สนับงบประมาณและหาตลาด
ในการส่งออก

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน

ส านักปลัด

22 โครงการสร้างอาชีพ จัดท าโรง
อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
เรือนกระจก (พาราโบลา โดม) บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือประชาชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพหลัก

สร้างอาชีพ สร้างรายได้
เพ่ือให้ชาวบ้านสามารถใช้

ประโยชน์ร่วมกันจัดท าสินค้า
แปรรูปทางการเกษตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน

ส านักปลัด

23 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์

เพ่ือประชาชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพหลัก

ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมข้ึนในครัวเรือน

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การสาธารณสุข

เพ่ือให้ประชาชนได้รู้และ
เข้าใจข้อมูลทางสาธารณสุข

ประชาชนได้รู้และเข้าใจ
ข้อมูลทางสาธารณสุข

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รู้และ
เข้าใจข้อมูลทาง

สาธารณสุข

ส านักปลัด

2 โครงการจัดซ้ือวัคซีนฉีดป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในชีวิต

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิต

ส านักปลัด

3 โครงการพ่นหมอกควันป้องกัน
ยุงลาย

เพ่ือให้ประชาชนปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก

ประชาชนปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนปลอดจาก
โรคไข้เลือดออก

ส านักปลัด

4 โครงการจัดหรือสนับสนุนให้มี
กิจกรรมปลูกฝังนิสัยการบริโภค
อาหารท่ีมีคุณภาพและถูก
สุขลักษณะ

เพ่ือให้ประชาชนมีนิสัยการ
บริโภคอาหารท่ีมีคุณภาพ
และถูกสุขลักษณะ

ประชาชนมีนิสัยการบริโภค
อาหารท่ีมีคุณภาพและถูก

สุขลักษณะ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีนิสัยการ
บริโภคอาหารท่ีมี
คุณภาพและถูก

สุขลักษณะ

ส านักปลัด

5 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยบริการปฐมภูมิ หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม
(รพ.สต.หนองคุ้ม)

เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
หน่วยบริการปฐมภูมิในต าบล
โป่งตาลอง

พัฒนาและปรับปรุงหน่วย
บริการปฐมภูมิในต าบลโป่ง

ตาลอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองได้รับการ
บริการจากหน่วย

บริการปฐมภูมิอย่าง
ท่ัวถึง

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการจัดหรือสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาศักภาพ  อสม

เพ่ือให้  อสม. มีศักภาพมาก
ย่ิงข้ึน

จัดฝึกอบรม  อสม.  ในเขต
ต าบลโป่งตาลอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

อสม. มีความรู้ความ
เข้าใจในเก่ียวกับ

สาธารณสุขมากย่ิงข้ึน

ส านักปลัด

7 โครงการก่อต้ังสาธารณสุขมูลฐาน
ประจ าชุมชน

เพ่ือให้หมู่บ้านมีศูนย์
สาธารณสุขมูลฐาน

หมู่บ้านมีศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐาน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

หมู่บ้านมีศูนย์
สาธารณสุข

มูลฐาน

ส านักปลัด

8 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริ ด้านสาธารณสุข

เพ่ือให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
ท้ัง 13 หมู่บ้าน ดังน้ี 
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม
หมู่ท่ี 9 บ้านมอตะเคียน
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด
หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง
หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิตร
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน
จัดท าโครงการตาม
พระราชด าริด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการหมู่บ้านจัดท า
โครงการตามพระราชด าริ

ด้านสาธารณสุข อย่างน้อย 
หมู่บ้านละ 3 โครงการ โดย
สนับสนุนเงิน จ านวนหมู่บ้าน

ละ 20,000 บาท

260,000 260,000 260,000 260,000 260,000 จ านวน 13 
หมู่บ้าน

คณะกรรมการ
หมู่บ้านท้ัง 13 
หมู่บ้านจัดท า
โครงการตาม
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

9 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ขับเคล่ือนโครงการสัตว์ปลอดโรค
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เพ่ือด าเนินการฉีดวัคซีน
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง ด าเนินการฉีด

วัคซีนป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า ตามจ านวน

ประชากรสุนัขและแมว ท้ังท่ีมี
เจ้าของและไม่มีเจ้าของ

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 13 
หมู่บ้าน

ฉีดวัคซีนป้องกัน
และควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามจ านวน
ประชากรสุนัขและ
แมว ท้ังท่ีมีเจ้าของ
และไม่มีเจ้าของ

ส านักปลัด

10 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
ส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

เพ่ือเป็นค่าตอบแทนของ
อาสาสมัครในการปฏิบัติ
หน้าท่ีส ารวจและข้ึนทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง มอบหมายให้

อาสาสมัครให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ส ารวจและข้ึนทะเบียน
จ านวนสุนัขและแมวใน
เขตต าบลโป่งตาลอง

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จ านวน 13 
หมู่บ้าน

อาสาสมัครปฏิบัติ
หน้าท่ีส ารวจและข้ึน
ทะเบียนจ านวนสุนัข
และแมวในต าบล
โป่งตาลอง

ส านักปลัด

11 โครงการควบคุมเฝ้าระวังป้องกัน
โรคโควิด-19 (COVID-19) ต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม
โรคโควิด 19 ในพ้ินท่ีต าบล
โป่งตาลอง

ควบคุมโรคโควิด 19 ไม่ให้
แพร่กระจาย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ต าบลโป่งตาลอง
ปลอดเช้ือโรคโควิด 

19

ส านักปลัด

12 โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 
โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า

เพ่ือป้องกัน เฝ้าระวัง ควบคุม
โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า ในพ้ินท่ีต าบลโป่งตา
ลอง

ควบคุมโรคอุบัติใหม่ โรค
อุบัติซ้ า ในพ้ินท่ีต าบลโป่งตา

ลอง ไม่ให้แพร่กระจาย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ต าบลโป่งตาลอง
ปลอดภัยจากเช้ือ

โรคติดต่อ โรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ า

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าในเก่ียวกับ
สาธารณสุข
มูลฐาน

จัดฝึกอบรมสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตต าบล

โป่งตาลอง

195,000 195,000 195,000 195,000 195,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน

เก่ียวกับ
สาธารณสุขมูลฐาน

ส านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการฝึกอบรมหรือทบทวน 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 (อปพร)

เพ่ือจัดอบรม  ทบทวน  การ
ปฏิบัติงาน  การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแก่เจ้าหน้าท่ี

เจ้าหน้าท่ีได้มีการทบทวน  
การปฏิบัติงาน  การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

เจ้าหน้าท่ีได้มีการ
ทบทวน  

การปฏิบัติงาน  การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส านักปลัด

2 โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

เพ่ือรณรงค์สสร้างจิตส านึก
ให้ผู้ขับข่ี

จัดท าการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
และการป้องกัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

อุบัติเหตุทางท้อง
ถนนลดลงมาก

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์การป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เพ่ือรณรงค์สสร้างจิตส านึก
ให้ผู้ขับข่ี

จัดท าการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ
และการป้องกัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

อุบัติเหตุทางท้อง
ถนนลดลงมาก

ส านักปลัด

4 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
เมาไม่ขับ

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ผู้ขับข่ี
ไม่ประมาท

อุบัติเหตุทางท้องถนนลดลง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

อุบัติเหตุทางท้อง
ถนนลดลงมาก

ส านักปลัด

5 โครงการติดต้ังป้ายจราจร หรือ
สัญญาณไฟจราจร

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ติดต้ังป้ายจราจรในต าบล
โป่งตาลอง

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการติดต้ังป้ายซอย/แหล่ง
น้ า/ท่ีสาธารณะประโยชน์
ภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

ติดต้ังป้ายในซอย/แหล่งน้ า/
ท่ีสาธารณะประโยชน์

ภายในต าบลโป่งตาลอง   

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

7 โครงการอาสาจราจรต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือฝึกอบรมจราจรให้แก่
นักเรียน /อปพร. /ผู้น า

ผู้ฝึกอบรมได้น าทักษะการ
อบรมมาปฏิบัติ

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้จากการ
อบรมมาปฏิบัติ

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจัดอบรม  ซักซ้อมแผนฯ 
กรณีเกิดเหตุอัคคีภัยภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้พนักงาน ฯ ผู้บริหาร 
และประชาชนในต าบลโป่ง

ตาลองได้มีการซักซ้อม
แผนการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

พนักงาน ฯ ผู้บริหาร
 และประชาชนใน
ต าบลโป่งตาลองได้

มีการซักซ้อม
แผนการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย

ส านักปลัด

9 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ไป
ถ่ายทอดสู่ประชาชนใน
หมู่บ้านได้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอดสู่

ประชาชนในหมู่บ้านได้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
สามารถน าความรู้

ไปถ่ายทอดสู่
ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้อย่างถูกต้องและ

ท่ัวถึง

ส านักปลัด

10 โครงการช่วยเหลือประชาชนใน
สถานการณ์ภัยพิบัติ

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนท่ี
ประสบปัญหาภัยพิบัติ ท้ัง
อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย 
และภัยอันตรายอ่ืนๆ ท่ีเกิด
จากธรรมชาติ

เพ่ือให้สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิดภัยพิบัติ ได้
ทันท่วงที และบรรเทาความ
เดือนร้อนของประชาชนใน
พ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลองได้

ประมาณระดับหน่ึง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีเกิดภัย
พิบัติ ได้ทันท่วงที 
และบรรเทาความ
เดือนร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลองได้
ประมาณระดับหน่ึง

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

11 โครงการอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือฝึกอบรมเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) ต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต าบล
โป่งตาลองมีความรู้ ความ

เข้าใจ เก่ียวกับวิธีการป้องกัน
ภัยและช่วยเหลือประชาชน 
จากภัยต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนท้ัง
ทางธรรมชาติ และภัยท่ีเกิด

จากโดยความประมาท 
รวมถึงภัยต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน

ด้วย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 
(อปพร.) ต าบลโป่ง
ตาลองมีความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับ
วิธีการป้องกันภัย
และช่วยเหลือ
ประชาชน จากภัย
ต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน
ท้ังทางธรรมชาติ 
และภัยท่ีเกิดจาก
โดยความประมาท 
รวมถึงภัยต่างๆท่ีจะ
เกิดข้ึนด้วย

ส านักปลัด

12 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟแจ้ง
เตือนลดอุบัติเหตุ

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรและลด
อุบัติเหตุ

ติดต้ังสัญญาณไฟแจ้งเตือน
ในต าบลโป่งตาลอง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังยางชะลอความเร็ว
และสัญญาณไฟแจ้งเตือนลด
อุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนทุก
โรงเรียนและทุกหมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจรและลด
อุบัติเหตุ

ติดต้ังยางชะลอความเร็วและ
สัญญาณไฟแจ้งเตือนในต าบล

โป่งตาลอง

1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความ
สะดวกในการเดินทาง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์

เพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ในด้านอัคคีภัย 
ปัญหาภัยแล้ง

จัดซ้ือรถบรรทุกน้้า
เอนกประสงค์ขนาด 6,000 

ลิตร

2,563,000 2,563,000 2,563,000 2,563,000 2,563,000 จ้านวน 1 คัน สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

ในด้านอัคคีภัย 
ปัญหาภัยแล้ง 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ส้านักปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

4.4 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรเทาปัญหาความยากจน

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการจัดซ้ือถังใส่ขยะประจ าบ้าน เพ่ือมีถังขยะไว้ใส่ขยะอย่าง
เพียงพอ

มีถังขยะประจ าบ้าน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีถังใส่ขยะ
และท้ิงขยะเป็นท่ี

ส านักปลัด

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดต้ังธนาคารขยะ

เพ่ือให้ประชาชนรู้จักการน าขยะ
ท่ีไม่ใช้แล้วมารีไซเคิล

ประชาชนมีการน าขยะมารีไซเคิล
เพ่ือใช้ได้ใหม่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนน าขยะมา
รีไซเคิลอย่างเป็นระบบ

ส านักปลัด

3 โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและลด
ปริมาณขยะในชุมชน

เพ่ือรณรงค์การลดปริมาณขยะ
ในชุมชน

รณรงค์การลดปริมาณขยะใน
ชุมชน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนลดการใช้
ส่ิงของ

หรือปริมาณขยะใน
ชุมชน  

ส านักปลัด

4 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

การจัดเก็บขยะมูลฝอยถูกหลัก
สุขาภิบาล

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีระบบบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก

ส านักปลัด

5 โครงการก่อสร้างเตาเผาส่ิงปฏิกูล ขยะ 
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยเป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

การก าจัดขยะและส่ิงปฏิกูล
เป็นไปตามหลักสุขาภิบาล

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีระบบบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยท่ีถูกหลัก

ส านักปลัด

6 โครงการรณรงค์และสร้างจิตส านึก
ในการรักษาป่าและส่ิงแวดล้อม

เพ่ือสร้างจิตส านึกให้ประชาชน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับทราบอย่างท่ัวถึงกัน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีจิตส านึกใน
การรักษาป่า

ส านักปลัด

7 โครงการปลูกป่า/ปล่อยพันธ์ุปลาและ
บ ารุงรักษาป่าตามแนวพระราชเสาวนีย์

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในต าบลโป่ง
ตาลอง

มีการปลูกป่า 1 คร้ัง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากป่า

ส านักปลัด

8 โครงการฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

เพ่ือจัดฝึกอบรมการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัครป้องกันไฟป่า

จัดฝึกอบรมการสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันไฟป่า

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ฝึกอบรมการสร้าง
เครือข่ายอาสาสมัคร

ป้องกันไฟป่า

ส านักปลัด

9 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เพ่ือจัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพร
ท่ีมีในพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง

จัดท าแปลงปลูกพืชสมุนไพรท่ีมี
ในพ้ืนท่ีต าบลโป่งตาลอง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

จัดท าแปลงปลูกพืช
สมุนไพรท่ีมีในพ้ืนท่ี
ต าบลโป่งตาลอง
จ านวน 1 แห่ง

ส านักปลัด

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

10 โครงการขยะพิษแลกไข่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะมีพิษท่ี
เป็นอันตรายจาก ชุมชน และ
แยกออกจากขยะท่ัวไปน ามา
ก าจัดขยะได้ถูกวิธี

จัดอบรมให้ความรู้รณรงค์
เก่ียวกับการคัดแยกของเสีย

อันตรายจากชุมชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และ

สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ท่ีเกิดจาก

ของเสีย
อันตรายจากชุมชนและ

สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ท่ีเกิดจาก
ของเสียอันตรายจาก

ชุมชน

ส านักปลัด

11 โครงการขยะแลกไข่ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีส่วน
ร่วมในการคัดแยกขยะจาก 
ชุมชน และแยกออกจากขยะ
ท่ัวไปน ามาก าจัดขยะได้ถูกวิธี

จัดอบรมให้ความรู้รณรงค์
เก่ียวกับการคัดแยกขยะต่าง ๆ 

จากชุมชน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ลดปัญหาผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม และ

สุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ท่ีเกิดจาก

ของเสีย
จากชุมชนและสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 
ท่ีเกิดจากของเสียจาก

ชุมชน

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
ประสบการณ์อนุบาล และ
ปฐมวัย

ให้การสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาประสบการณ์

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยมีโอกาสทาง
การศึกษาท่ีดีข้ึน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการอาหารเสริมนม เพ่ือให้นักเรียนมีอาหารเสริม
นมรับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล  
  นักเรียนประถม มีอาหาร

เสริมนม

1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กก่อนวัยเรียน 
เด็กอนุบาล นักเรียน
ประถมมีอาหารเสริม
นมรับประทานทุกวัน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการอาหารกลางวัน เพ่ือให้นักเรียนมีอาหาร
กลางวันรับประทาน

เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาล  
  นักเรียนประถม มีอาหาร

กลางวันรับประทาน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กก่อนวัยเรียน 
เด็กอนุบาล  

นักเรียนประถมมี
อาหารกลางวัน

รับประทานทุกวัน

กองการศึกษาฯ

4 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีสถานท่ี
เรียนท่ีได้มาตราฐาน

มากย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่ง
ตาลองให้สวยงาม และ
ปลอดภัยส าหรับเด็ก

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลโป่งตา

ลองให้สวยงาม และปลอดภัย
ส าหรับเด็ก

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีสถานท่ี
เรียนท่ีได้มาตราฐาน

และปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
กองช่าง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบล
โป่งตาลอง

เพ่ือก่อสร้างบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ีประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต าบลโป่งตาลอง

ก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าท่ี
ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ต าบลโป่งตาลอง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

เจ้าหน้าท่ีประจ า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มีท่ีพัก เพ่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีได้สะดวกและ

ปลอดภัย

กองการศึกษาฯ
กองช่าง

7 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรู้

สนับสนุนการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอน

ให้การสนับสนุนส่ือการเรียน
การสอน

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีส่ือการ
เรียนท่ีทันสมัย

กองการศึกษาฯ

8 โครงการผลิตส่ือสร้างสรรค์จากวัสดุ
ในท้องถ่ิน

สนับสนุนการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนจากวัสดุใน
ท้องถ่ิน

ให้การสนับสนุนส่ือการเรียน
การสอนจากวัสดุในท้องถ่ิน

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีส่ือการ
เรียนท่ีได้จากวัสดุใน

ท้องถ่ิน

กองการศึกษาฯ

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หรือ
 ถนนคอนกรีต พร้อมระบบระบาย
น้ า ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ถนนเข้าออกท่ีเป็นระเบียบ 
เป็นสัดส่วน มีความปลอดภัย
ต่อเด็กเล็ก และผู้ปกครอง

ถนนภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฯ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีถนนภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมี

มาตรฐาน ปลอดภัย 
เป็นสัดส่วน อ านวย
ความสะดวกต่อผู้
สัญจรไปมาได้ดี

กองช่าง
กองการศึกษาฯ

10 โครงการฝึกอบรมครูให้มีความรู้
ด้านการจัดประสบการณ์เรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเอง 

จ านวน 4 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเอง

กองการศึกษาฯ

11 โครงการพัฒนาครู บุคลากร
ทางการศึกษา

เพ่ือให้ครู บุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาตนเอง
โดยการเข้าอบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตนเอง 

จ านวน 4 คน

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาตนเอง

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน
เพ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาเด็กก่อน
วัยเรียน

สนับสนุนการจัดหาส่ือการ
เรียนการสอนและพัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน

ให้การสนับสนุนส่ือการเรียน
การสอนและพัฒนาเด็กก่อน

วัยเรียนตามโครงการใน
แผนการศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็กนักเรียนมีส่ือการ
เรียนท่ีทันสมัยและ
สามารถพัฒนาเด็ก

ก่อนวัยเรียนได้ดีและ
มีคุณภาพ

กองการศึกษาฯ

13 โครงการก่อสร้างหลังคาสนามเด็ก
เล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ก่อสร้างหลังคาสนาม
เด็กเล่นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล

โป่งตาลอง
จ านวน 1 แห่ง

กองการศึกษาฯ

14 โครงการก่อสร้างหอประชุม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล

โป่งตาลอง

หอประชุม ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง จ านวน 1 แห่ง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ก่อสร้างหอประชุม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งตาลอง 
จ านวน 1 แห่ง

กองการศึกษาฯ

15 โครงการปรับปรุงอาคารโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การ

บริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง
ให้ปลอดภัย สะอาด ถูก

สุขอนามัย

ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

โรงอาหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบล
โป่งตาลอง มีความ
ปลอดภัย สะอาด 

ถูกสุขอนามัย

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่ือการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์เบ้ีองต้น ช้ัน ป.1
 ถึง ป.6 "โรงเรียนสระน้้าใสวิทยา"

เพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
และส่งเสริมการศึกษาในหัวข้อ 
เร่ือง วิชาคณิตศาสตร์เบ้ีองต้น 
ช้ัน ป.1 ถึง ป.6

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน
เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในหัวข้อ 
เร่ือง วิชาคณิตศาสตร์เบ้ีองต้น
 ช้ัน ป.1 ถึง ป.6

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

นักเรียนมีความรู้เร่ือง
วิชาคณิตศาสตร์ได้ดี
ย่ิงข้ึน

กองการศึกษาฯ

2 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
(Safety School) "โรงเรียนบ้าน
หนองคุ้มวิทยา"

เพ่ือเผยแพร่ความรู้และป้องกัน
ความปลอดภัยด้านอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน

1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับมาตรการ
ป้องกันด้านความปลอดภัย
อนามัยและสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน
2. นักเรียนปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุโรคภัย

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

นักเรียนมีความรู้ใน
เร่ืองความปลอดภัย
ด้านอนามัยและ
สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน

กองการศึกษาฯ

3 โครงการเล้ียงไก่ไข่ "โรงเรียน
บ้านหนองจอก"

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนอาชีพ
ให้แก่เด็กนักเรียน

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียนในการ
ประกอบอาชีพการเล้ียงไก่ไข่

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

นักเรียนสามารถน้า
ความรู้จากการเล้ียง
ไก่ไข่ ไปประกอบ
อาชีพได้และเป็น
รายได้เสริมของ
ครอบครัวได้

กองการศึกษาฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
6.1 แผนงานการศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและย่ังยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการกีฬาเพ่ือสุขภาพ  
"โรงเรียนบ้านหนองซ่อม
ตะเคียนงาม"

เพ่ือสนับสนุนศักยภาพนักเรียน
ด้านกีฬาเพ่ือสุขภาพ

1. นักเรียน 90 % มีอุปกรณ์
กีฬาในการฝึกทักษะด้านกีฬา
อย่างท่ัวถึง
2. นักเรียน 95% รู้จัก
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยา
เสพติดด้วยการร่วมกิจกรรม
ทางด้านกีฬา

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

นักเรียน มีอุปกรณ์
กีฬาในการฝึกทักษะ
ด้านกีฬาอย่างท่ัวถึง 
และรู้จักป้องกัน
ตนเองให้ห่างไกลยา
เสพติด

กองการศึกษาฯ

5 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านโค้ดด้ิงทักษะอัจฉริยะ
ส้าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งตาลองสู่ยุคของ
ประเทศไทย 4.0  "โรงเรียนบ้าน
โป่งตาลอง"

เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะด้าน
โค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน

1. พัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมีทักษะด้าน
โค้ดด้ิงและความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน
2. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
การออกแบบและเขียน
โปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ้าวัน
3. นักเรียนได้เห็นความส้าคัญ
ของมีทักษะด้านโค้ดด้ิงและ
ความรู้ดิจิทัลใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน

20,000 จ้านวน 1 
โครงการ

นักเรียนให้มีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะด้านโค้ดด้ิง
และความรู้ดิจิทัล
พ้ืนฐาน

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์และกระจายรายได้สู่
ชุมชน

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์และ

กระจายรายได้สู่
ชุมชน

ส านักงานปลัด

2 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
งานน้อยหน่า

เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรม
งานน้อยหน่า

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองเข้าร่วมกิจกรรม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และประชาสัมพันธ์

ต าบล

กองการศึกษาฯ

3 โครงการท่องเท่ียวอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวระบบ
นิเวศน์เพ่ิมรายได้ให้ประชาชน

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศน์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักงานปลัด

4 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว

เพ่ือประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียว

ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเท่ียวให้บุคคลภายนอก

รู้จัก

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

บุคคลภายนอกรู้จัด
แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลโป่งตาลอง

มากย่ิงข้ึน

ส านักงานปลัด

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณศักยภาพการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
พัฒนาส่ิงแวดล้อม

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและหวง
แหนในทรัพยากรธรรมชาติ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจและหวง
แหนในทรัพยากรธรรมชาติ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจและหวง
แหนในรัพยากร
ธรรมชาติและ

สามารถเผยแพร่สู่
ประชาชนในหมู่บ้าน

ได้

ส านักงานปลัด

6 โครงการติดต้ังป้ายบอกทาง และ
แหล่งท่องเท่ียว ภายในต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือให้บุคคลภายนอกและ
นักท่องเท่ียวได้รู้จักแหล่ง
ท่องเท่ียวในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รู้จัก
แหล่งท่องเท่ียวในต าบลโป่ง
ตาลอง และเดินทางถึงท่ี

หมายอย่างปลอดภัย

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ
แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลและสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวของต าบล

โป่งตาลอง

กองช่าง

7 โครงการฝึกอบรมมัคคุเทศน์ใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือจัดฝึกอบรมมัคคุเทศน์ใน
ต าบลโป่งตาลอง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
แหล่งท่องเท่ียวภายในต าบล

โป่งตาลอง

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับ
แหล่งท่องเท่ียวใน
ต าบลและสามารถ
เผยแพร่ข้อมูลการ
ท่องเท่ียวของต าบล

โป่งตาลอง

ส านักงานปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

8 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัว
ผู้สูงอายุ

เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรม
ประเพณีสงกรานต์

ประชาชนในต าบลโป่ง
ตาลองเข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับความสนุกสนานและ
เห็นความความส าคัญของ

วันสงกรานต์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความ

สนุกสนานและเห็น
ความความส าคัญ
ของวันสงกรานต์

กองการศึกษาฯ

9 โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
วันเข้าพรรษา

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา

กองการศึกษาฯ

10 โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง

ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
วันลอยกระทง

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมวันลอย

กระทง

กองการศึกษาฯ

11 โครงการส่งเสริมและจัดกิจกรรม
วันพ่อและวันแม่

เพ่ือส่งเสริมและจัดกิจกรรม
วันพ่อและวันแม่

จัดกิจกรรมและ
ประชาสัมพันธ์วันพ่อและวัน

แม่

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีความรัก
และสืบทอด

วัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ินไทย

กองการศึกษาฯ

12 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย " ย้ิม
ง่าย ไหว้สวย แต่งกายงาม ตามกาล"

เพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับ
มารยาทไทย/ศาสนพิธี และ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์

อบรมจ านวน ๒ วัน จ านวน
 ๑๐๐ คน

ได้แก่ เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้น าชุมชน

100,000 100,000 120,000 120,000 120,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน และผู้น า
ชุมชน ได้มีความรู้
เก่ียวกับมารยาท
ไทย/ศาสนพิธี

กองการศึกษาฯ

13 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือจัดให้มีการเข้าค่าย
ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนปลูกจิตส านึกท่ีดีงาม
ด้านวัฒนธรรมไทย ให้กับเด็ก
และเยาวชน เพ่ือเป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคม

อบรมจ านวน ๑๐๐ คน
ได้แก่ เด็ก เยาวชน

60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน มี
จิตส านึกท่ีดีงามด้าน
วัฒนธรรมไทย ให้กับ
เด็กและเยาวชน เพ่ือ
เป็นภูมิคุ้มกันของ

สังคม

กองการศึกษาฯ

84



 

แบบ ผ.02
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งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

14 โครงการวัคซีนวัฒนธรรม สร้าง
ภูมิคุ้มกันของสังคม

เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้
เก่ียวกับ การเล่นเกม รู้ทันส่ือ
เข้าฐานกิจกรรม แรลล่ี 
ครอบครัวสัมพันธ์ 5 ฐานและ
กิจกรรมอบรมสร้างอาชีพด้าน
เกษตรกรรม ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

อบรมเด็กและเยาวชน 
พร้อมพ่อแม่ 

จ านวน 50 คน

60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน มี
จิตส านึกท่ีดีงาม
รู้ทันส่ือสมัยใหม่

กองการศึกษาฯ

15 โครงการเยาวชนคนเก่ง คนดี เพ่ือคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ท่ีมีจิตอาสาท ากิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
และด ารงชีพด้วยความวิริยะ
อุตสาหะ

ระดับต าบลๆ ละ 1 คน
ระดับอ าเภอๆ ละ 1 คน

ระดับจังหวัด 
จ านวน 1 คน

60,000 60,000 70,000 70,000 70,000 จ านวน 1 
โครงการ

เด็ก เยาวชน ได้รับ
การยกย่อง ชมเชย 

รางวัล และเป็น
เยาวชนต้นแบบของ
ต าบลและอ าเภอ

และจังหวัด

กองการศึกษาฯ

16 โครงการอ่ิมบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด เพ่ือรณรงค์ประชาสัมพันธ์
และส่งเสริมพ่อแม่เป็น
แบบอย่างท่ีดีของลูก เข้าวัด
ท าบุญในวันส าคัญทางศาสนา

เด็กและเยาวชน พร้อมพ่อ
แม่ในพ้ืนท่ีต าบล

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

พ่อแม่เป็น
แบบอย่างท่ีดีของลูก
 เข้าวัดท าบุญในวัน
ส าคัญทางศาสนา

กองการศึกษาฯ

17 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพท่ี
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

จัดการแข่งขัน
จ านวน 1 คร้ัง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและมีความ

สามัคคี
กลมเกลียวกัน

กองการศึกษาฯ

18 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง สนาม
กีฬา

เพ่ือก่อสร้าง/ปรับปรุง
สนามกีฬา

เพ่ือให้มีสนามกีฬาท่ีมี
คุณภาพ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีสนามกีฬาในการ
เล่นและแข่งขันใน
ต าบลโป่งตาลอง

กองการศึกษาฯ

19 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรง

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

หมู่บ้านมีอุปกรณ์
การกีฬาและมี

สุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง

กองการศึกษาฯ
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20 โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพ/ลาน
ออกก าลังกาย ภายในต าบลโป่งตา
ลอง

เพ่ือให้เยาวชนมีสถานท่ีใน
การออกก าลังกายห่างไกลยา
เสพติด

ก่อสร้างสวนสุขภาพ/ลาน
ออกก าลังกาย ภายในต าบล

โป่งตาลอง

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนและ
เยาวชนมีสถานท่ีใน
การออกก าลังกาย  
ห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษาฯ

21 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อปท. 
สัมพันธ์

เพ่ือส่งเสริมสุขภาพร่างกาย 
จิตใจ ต่อผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน อปท. และ
ส่งเสริมการเป็นน้ าหน่ึงใจ
เดียวกันของ หน่วยงานใน
สังกัด อปท.ในอ าเภอปากช่อง

จัดการแข่งขัน
จ านวน 1 คร้ัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงาน 
อปท. มีสุขภาพ

แข็งแรงและมีความ
สามัคคี

กลมเกลียวกัน

ส านักงานปลัด
กองการศึกษาฯ

22 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การกีฬาแก่เยาวชน ประชาชน
 ในต าบลโป่งตาลอง

จัดส่งทีมนักกีฬาเยาวชน 
ประชาชนในต าบลเข้าร่วม
แข่งขันในการรายการต่างๆ
ท่ีอ าเภอ จังหวัด จัดข้ึน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

สามารถพัฒนา
ทักษะการกีฬาแก่
เยาวชน ประชาชน
ได้ดีในระดับหน่ึง

กองการศึกษาฯ

23 โครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอล 
(โป่งตาลอง อะคาเดม่ี)

เพ่ือพัฒนาทักษะพ้ืนฐานของ
การเล่นกีฬาฟุตบอลให้กับ
นักเรียน เยาวชน ประชาชน 
ในต าบลโป่งตาลอง

เยาวชน ประชาชน นักเรียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  หัน
มาเล่นกีฬาเพ่ิมมากข้ึน

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

เยาวชน ประชาชน 
นักเรียน ร้อยละ 60
 หันมาเล่นกีฬาเพ่ิม
มากข้ึน

กองการศึกษาฯ

24 โครงการจัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬา เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน มีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรง

จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 
เพ่ือให้ประชาชน เยาวชน 
นักเรียนได้ยืมไปออกก าลัง
กาย

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน มีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

25 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
นักเรียน
(ลีกประถมศึกษา)

เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ด้านการแข่งขันฟุตบอลให้แก่
นักเรียนระดับประถมศึกษา

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
นักเรียนประถมประเภทลีก 
จ านวน 5 โรงเรียน

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 
โครงการ

นักเรียน
ระดับประถมศึกษา
มีการพัฒนาทักษะ
ในด้านกีฬาฟุตบอล
ได้ดีในระดับหน่ึง

กองการศึกษาฯ
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26 โครงการติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง
สนามกีฬา

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างใน
สนามกีฬา

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ

27 โครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวบ้านสระน้ าใส หมู่ท่ี 7 
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือให้มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์และกระจายรายได้สู่
ชุมชน

เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สมบูรณ์และ
กระจายรายได้สู่
ชุมชน

ส านักงานปลัด

28 โครงการท่องเท่ียวอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวระบบ
นิเวศน์เพ่ิมรายได้ให้ประชาชน

เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ระบบนิเวศน์

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน

ส านักงานปลัด

29 โครงการถนนสวยรอบหมู่บ้าน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ถนน 2 ข้างทางมีความ
สวยงามและน่ามอง

ปลูกไม้ดอกริมถนนบริเวณ
รอบหมู่บ้าน โดยใช้ต้น
ทองอุไร หรือไม้ดอกสวยงาม

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ถนน 2 ข้างทางมี
ความสวยงามน่ามอง

ส านักงานปลัด

30 โครงการติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย
ภายในต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

ติดต้ังเคร่ืองออกก าลังกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ

31 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
กีฬาหมู่บ้าน บ้านสระน้ าใส หมู่ท่ี 7

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
กีฬาประจ าหมู่บ้าน บ้าน
สระน้ าใส

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

32 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายใน
ต าบลโป่งตาลอง

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬา
ภายในต าบลโป่งตาลอง

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ

33 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีก
เยาวชน

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

เพ่ือจัดการแข่งขันฟุตบอล
ลีกเยาวชน

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ

34 โครงการว่ิงเพ่ือสุขภาพต าบลโป่ง
ตาลอง

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชน เยาวชนในต าบล
โป่งตาลองโป่งตาลองได้ออก
ก าลังกายได้ทุกเวลา

เพ่ือจัดการแข่งขันว่ิงเพ่ือ
สุขภาพ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชน เยาวชน 
นักเรียน สามารถ
ออกก าลังกายได้ทุก
เวลา

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัดงานรัฐ
พิธี งานราชพิธีและงานประเพณี
วัฒนธรรมอ าเภอปากช่อง

เพ่ือถวายราชสดุดีและแสดง
ถึงความจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ไทยและ
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินมิให้สูญหาย

สนับสนุนอ าเภอปากช่อง 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ข้าราชการ พ่อค้า 
ประชาชน ชาวอ าเภอ
ปากช่อง ได้ถวายราช
สดุดีและแสดงถึงความ

จงภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ไทย 

และรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ

วัฒนธรรมท้องถ่ินมิให้
สูญหาย

กองการศึกษาฯ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ. 2566 - 2570 )

ส าหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 3 พัฒนาคุณศักยภาพการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพ้ืนท่ี
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีว
ภัณฑ์ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถผลิต
ขยายสารชีวภัณฑ์ได้และลด
การใช้สารเคมี และลดต้นทุน
การผลิตของเกษตรกร

เกษตรกร 150 ราย 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ านวน 1 
โครงการ

เกษตรกรจ านวน 
150 ราย ผลิตขยาย
สารชีวภัณฑ์ได้และ
สามารถลดการใช้

สารเคมีและลดต้นทุน
การผลิต

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

2 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผล
ปลอดภัย

เพ่ือให้เกษตรกรรู้จักวิธีการ
ผลผลิตพืชท่ีปลอดภัย และ
ได้มาตรฐานตรงตามความ
ต้องการของตลาด

1 กลุ่ม
30 ราย

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

เกษตรกร 1 กลุ่ม 30
 ราย รู้จักวิธีการ

ผลผลิตพืชท่ีปลอดภัย
 และผลผลิตได้

มาตรฐานตรงตาม
ความต้องการของ

ตลาด และเกษตรกร
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเกษตรกร/กลุ่ม
เกษตรกรท่ีประสบ

ความส าเร็จ

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
8.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

รายละเอียดโครงการภายใต้แนวทางการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

3 โครงการเกษตรอินทรีย์  - เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
เร่ืองการท าเกษตรอินทรีย์
 - เพ่ือลดต้นทุนการผลิตทาง
การเกษตร
 - เพ่ือให้ผลผลิตทางการ
เกษตรปลอดภัยจากสารพิษ

1 กลุ่ม
50 ราย

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - เกษตรกร 50 ราย
 มีความรู้เร่ืองการท า
เกษตรอินทรีย์ และ
สามารถน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ผลิตของตนเองได้ 
- ลดต้นทุนการผลิต

ทางการเกษตร
- ผลผลิตทาง

การเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษ

- เกษตรกรได้ศึกษาดู
งานและแลกเปล่ียน

กับเกษตรกรท่ี
ประสบความส าเร็จ

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

4 โครงการอบรมอาสาสมัครเกษตร
ประจ าหมู่บ้าน

 - เพ่ือให้อาสาสมัครเกษตร
ประจ าหมู่บ้านรู้และเข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเอง
 - พัฒนาความรู้
ความสามารถของอาสาสมัคร
เกษตร

1 กลุ่ม
13 ราย

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - อาสาสมัครเกษตร
ประจ าหมู่บ้าน 

จ านวน 13 ราย รู้จัก
และเข้าใจบทบาท

หน้าท่ี
- อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านได้พัฒนา

ความรู้ความสามารถ

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

5 โครงการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล

เพ่ือให้คณะกรรมการ ศบกต. 
เข้าใจบทบาทหน้าท่ี และ
จัดท าแผนพัฒนาการเกษตร 
พัฒนางาน ศบกต.

1 ศูนย์
16 ราย

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

คณะกรรมการ ศบกต.
 ต าบล 16 ราย รู้จัก
บทบาทหน้าท่ี และ
จัดท าแผนพัฒนา

การเกษตร /พัฒนา
งาน ศบกต.

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการศูนย์เรียนรู้การเกษตร
พอเพียงชุมชน

เพ่ือให้เกษตรกรมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
การเกษตรพอเพียงชุมชน

13 หมู่บ้าน
65 ราย

20,800 20,800 20,800 20,800 20,800 จ านวน 1 
โครงการ

เกษตรกร 1 หมู่บ้าน
 65 รายมีความรู้

ความเข้าใจใน
หลักการการเกษตร

พอเพียงชุมชน

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

7 โครงการพัฒนาสถาบันกลุ่ม
เกษตรกร

คณะกรรมการกลุ่มรู้บทบาท
หน้าท่ีและด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนา
อาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร

1 กลุ่ม
50 ราย

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 จ านวน 1 
โครงการ

คณะกรรมการกลุ่ม 1
 กลุ่ม 50 ราย รู้ 
บทบาทหน้าท่ีและ

ด าเนินงานกลุ่มอย่าง
มีประสิทธิภาพ และ

กลุ่มเกษตรกรได้
พัฒนาอาชีพ และมี
รายได้ลดรายจ่ายใน

ครัวเรือน

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

8 โครงการอบรมยุวเกษตรกร  - พัฒนาศักยภาพและ
กิจกรรมยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน
 - ยุวเกษตรกรมีความรู้ความ
เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้
 - ยุวเกษตรกรมีความรู้เร่ือง
การผลิตพืชเพ่ือบริโภคใน
ครัวเรือนและแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรได้

25 ราย 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - ยุวเกษตรกรใน
โรงเรียนมีความรู้ความ

เข้าใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

และน าไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้

 - ยุวเกษตรกร
สามารถผลิตพืชเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน 

และแปรรูปผลผลิตได้

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

9 โครงการเพ่ิมผลผลิตมันส าปะหลัง
โดยการปลูกพืชปุ๋ยพืชสด

เพ่ือให้ได้ผลผลิตมันส าปะหลัง
เพ่ิมข้ึนจาก 4 ตัน เป็น 5 ตัน

100 ราย
500 ไร่

74,500 74,500 74,500 74,500 74,500 จ านวน 1 
โครงการ

เกษตรกร 100 ราย 
ได้ผลผลิตมัน

ส าปะหลัง 5,000 
กิโลกรัม/ไร่

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง
/อบจ.
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการไถระเบิดดินดานในไร่มัน
ส าปะหลัง

เพ่ือให้ได้ผลผลิตมันส าปะหลัง
เพ่ิมข้ึนจาก 4 ตัน เป็น 6 ตัน

80 ราย
400 ไร่

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จ านวน 1 
โครงการ

เกษตรกร 80 รายได้
ผลผลิตมันส าปะหลัง 
6,000 กิโลกรัม/ไร่

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง
/อบจ.

/ ศูนย์จักรกล
การเกษตร

11 โครงการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในกลุ่มสถาบันและ
กลุ่มอาชีพ

 - เพ่ือให้กลุ่มสถาบันและ
กลุ่มอาชีพมีความรู้
ความสามารถในการแปรรูป
ผลิตทางการเกษตร
 - เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร

3 กลุ่ม 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - กลุ่มสถาบันและ
กลุ่มอาชีพ 3 กลุ่มมี
ความรู้สามารถในการ
แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร
- เพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตทางการเกษตร

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง
/อบจ.

12 โครงการลดการใช้สารเคมีในการ
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืช

 - เพ่ือให้เกษตรกรลดการใช้
สารเคมี เป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
 - เพ่ือให้ผู้ผลิตและผู้บริโภค
มีความปลอดภัยจากสารพิษ

300 ราย 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - เกษตรกร 300 
ราย ลดการใช้สารเคมี

 เป็นการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

- ผู้ผลิตและผู้บริโภค
มีความปลอดภัยจาก

สารพิษ

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรจังหวัด
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

/ศูนย์บริหาร
ศัตรูพืช
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

13 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
การเกษตร

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับเกษตร

จัดฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด

14 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการ
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์

เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้
เก่ียวกับการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์

จัดฝึกอบรม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวัน

ส านักปลัด

15 โครงการส่งเสริมการผลิตพืชผล
ทางการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร จัดฝึกอบรม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน

ส านักปลัด

16 โครงการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรอินทรีย์

เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรแบบอินทรีย์

จัดต้ังศูนย์ฯ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 1 
โครงการ

มีแหล่งเรียนรู้ทาง
เทคโนโลยี 

การเกษตรแบบ
อินทรีย์ในชุมชน

ส านักปลัด

17 โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร

1. เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
เชิงเกษตร                     
 2.ประชาชนมีความรู้และ
ช่วยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

1. พัฒนาความเข้มแข็ง
ในชุมชน
2. มีการรวมกลุ่ม        
3. มีรายได้จากเงินปันผล

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - ซ้ือสินค้าในราคาท่ี
ถูก          - มีความ
สามัคคีในชุมชน

ส านักปลัด

18 โครงการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้ปุ๋ย
อินทรีย์

1.เพ่ือให้ประชาชนใช้ปุ๋ย
อินทรีย์
2.เพ่ือให้ประชาชนมีเงินออม
3.เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพดิน

 - ประชาชนใช้ปุ๋ยอินทรีย์
- ประชาชนมีเงินออม
- ดินมีคุณภาพดี

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน 1 
โครงการ

 - ประชาชนใช้ปุ๋ย
อินทรีย์แทนปุ๋ย
วิทยาศาสตร์   
- ประชาชนมีเงินออม
- ดินมีคุณภาพดี

ส านักปลัด
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แบบ ผ.02

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

19 ก่อสร้างโรงท าปุ๋ยอินทรีย์เพ่ิม
ผลผลิตการเกษตร

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรของเกษตรกร

ก่อสร้างโรงท าปุ๋ยอินทรีย์
เทพ้ืนคอนกรีต

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ก่อสร้างโรงท า
ปุ๋ยจ านวน 1 

หลัง

ประชาชนในหมู่บ้าน
มีผลผลิตเพ่ิมจากเดิม

มากและมีความรู้
เพ่ิมเติม

ส านักปลัด

20 โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีการเกษตรและ
เป็นท่ีศึกษาดูงาน

จัดสร้างโรงเรือนปิดเพ่ือ
เป็นตัวอย่างและเป็น
แปลงสาธิตประจ าหมู่บ้าน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

เป็นแหล่งเรียนรู้
เทคโนโลยีการเกษตร
และเป็นท่ีศึกษาดูงาน

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

21 โครงการจัดท าถังขยะอินทรีย์ เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการลดปริมาณขยะอินทรีย์
 และจัดหาถังขยะอินทรีย์
ให้กับประชาชน

ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
การลดปริมาณขยะ
อินทรีย์ และจัดหาถัง
ขยะอินทรีย์ให้กับ
ประชาชน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับความรู้
ในการคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆ

อบต.
โป่งตาลอง
/ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ
ปากช่อง

22 โครงการก่อสร้างพาราโบลาโดม 
(ระบบอบแห้งด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก)

เพ่ือถนอมผลผลิตทาง
การเกษตร

ก่อสร้างระบบอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเรือนกระจก ขนาด

ความกว้างยาว 6 เมตร X
 8 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้

สัญจร ไป-มาเดินทาง
โดยปลอดภัย ลด

อุบัติเหตุ

ส านักปลัด
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แบบ ผ.01/1

จ ำนวน
โครงกำร งบประมำณ  (บำท)

จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)
จ ำนวน
โครงกำร

งบประมำณ  (บำท)

1. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 37 32,925,000 37 32,925,000 37 32,925,000 37 32,925,000 37 32,925,000 185 164,625,000
1.2 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 52 65,630,000 52 65,630,000 52 65,630,000 52 65,630,000 52 65,630,000 260 328,150,000
1.3 บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 30 28,975,000 30 28,975,000 30 28,975,000 30 28,975,000 30 28,975,000 150 144,875,000
1.4 บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 35 37,200,000 35 37,200,000 35 37,200,000 35 37,200,000 35 37,200,000 175 186,000,000
1.5 บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5 29 31,325,000 29 31,325,000 29 31,325,000 29 31,325,000 29 31,325,000 145 156,625,000
1.6 บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 18 15,920,000 18 15,920,000 18 15,920,000 18 15,920,000 18 15,920,000 90 79,600,000
1.7 บ้านสระน ้าใส หมู่ท่ี 7 37 34,750,000 37 34,750,000 37 34,750,000 37 34,750,000 37 34,750,000 185 173,750,000
1.8 บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 30 25,420,000 30 25,420,000 30 25,420,000 30 25,420,000 30 25,420,000 150 127,100,000
1.9 บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 31 29,800,000 31 29,800,000 31 29,800,000 31 29,800,000 31 29,800,000 155 149,000,000
1.10 บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10 22 22,420,000 22 22,420,000 22 22,420,000 22 22,420,000 22 22,420,000 110 112,100,000
1.11 บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 20 20,850,000 20 20,850,000 20 20,850,000 20 20,850,000 20 20,850,000 100 104,250,000
1.12 บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 27 31,950,000 27 31,950,000 27 31,950,000 27 31,950,000 27 31,950,000 135 159,750,000
1.13 บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 28 22,300,000 28 22,300,000 28 22,300,000 28 22,300,000 28 22,300,000 140 111,500,000

รวม 396 399,465,000 396 399,465,000 396 399,465,000 396 399,465,000 396 399,465,000 1,980  1,997,325,000
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำรน้ ำตำมแนวทำงพระรำชด ำริ
1.1 บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 11 5,550,000 11 5,550,000 11 5,550,000 11 5,550,000 11 5,550,000 55 27,750,000
1.2 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 63 72,530,000 63 72,530,000 63 72,530,000 63 72,530,000 63 72,530,000 315 362,650,000
1.3 บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 35 17,500,000
1.4 บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 9 4,250,000 45 21,250,000
1.5 บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 11 5,500,000 55 27,500,000
1.6 บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 3 1,500,000 15 7,500,000
1.7 บ้านสระน ้าใส หมู่ท่ี 7 9 4,300,000 9 4,300,000 9 4,300,000 9 4,300,000 9 4,300,000 45 21,500,000
1.8 บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 8 4,000,000 8 4,000,000 8 4,000,000 8 4,000,000 8 4,000,000 40 20,000,000
1.9 บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 7 3,500,000 35 17,500,000
1.10 บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10 7 3,400,000 7 3,400,000 7 3,400,000 7 3,400,000 7 3,400,000 35 17,000,000
1.11 บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 5 2,500,000 5 2,500,000 5 2,500,000 5 2,500,000 5 2,500,000 25 12,500,000
1.12 บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 8 4,800,000 8 4,800,000 8 4,800,000 8 4,800,000 8 4,800,000 40 24,000,000
1.13 บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 10 5,000,000 50 25,000,000

รวม 158 120,330,000 158 120,330,000 158 120,330,000 158 120,330,000 158 120,330,000 790     481,321,422
รวมท้ังส้ิน 554    519,795,000     554    519,795,000   554     519,795,000   554      519,795,000   554    519,795,000   2,770  2,478,646,422 

รวม  5 ปี

2.  บัญชีโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน
บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ ท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำนและแผนชุมชน

แผนพัฒนำท้องถ่ิน ( พ.ศ. 2566 - 2570 )
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง

โครงกำรพัฒนำท่ีน ำมำจำกแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
ปี  2566 ปี  2567 ปี  2568 ปี  2569 ปี  2570
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 1 บ้านโป่งตาลอง (บริเวณวัด
โป่งตาลอง) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณซอย
บ้านนายก้อน - นายเย่ียม)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 200 

เมตร กว้าง 4 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (ซอยบ้านนางหนู 
อินทิพันธ์) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณซอย
บ้านนายน่ิม ศรียา)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 100 

เมตร กว้าง 4 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

(พ.ศ. 2566 - 2570)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณซอย
บ้านนางสว่าง ลาพมัญ)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 120 

เมตร กว้าง 4 เมตร

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอย
บ้านนายประเสริฐ เบ็งจันทึก)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอย
โรงพยาบาลมกุฏฯ)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอย
ประจันนวล)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอยวัง
ตะเข้)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

10 โครงการวางรางระบายน้้ารูปตัว 
V  พร้อมวางระบบ ภายใน
หมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางรูปตัว V และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางรูปตัว V 
และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง
ตาลอง (บริเวณซอยข้าง
โรงพยาบาลมกุฏคีรีวันต์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
 บ้านโป่งตาลอง บริเวณซอย
ข้างโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันต์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง
ตาลอง พร้อมท่อ คสล. (บริเวณ
ถนนข้างโรงพยาบาล
มกุฏคีรีวันต์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
 บ้านโป่งตาลอง บริเวณถนน
ข้างโรงพยาบาลมกุฏคีรีวันต์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง เช่ือม
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการสัญจนไปมา

ก่อสร้างถนนลูกรัง  
กว้าง 4 ม. ยาว 1 กม. 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนน
ลูกรังภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอยวังตะเข้)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง 
จ้านวน 1 จุด

 - ซอยวังตะเข้ ระยะทาง 
600 เมตร กว้าง 5 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 
(ซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรีวันต์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรี

วันต์ 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 

1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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หน่วยงาน
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หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

17 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1 (เส้นเช่ือมบ้านปอหู)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
600 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1  (เส้นเช่ือมบ้านปอหู)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน

ใช้ได้ประโยชน์ กว้าง 5 เมตร
 ยาว 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี
 1 (ซอยข้างโรงพยาบาลมกุฎคีรี
วันต์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยข้างโรงพยาบาล

มกุฎคีรีวันต์ 
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 

600 เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 
(ซอยวังตะเข้)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก จ้านวน 1 จุด

 - ซอยวังตะเข้ ระยะทาง 
620 เมตร กว้าง 4 เมตร

1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 1,860,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิว
จราจร กว้าง 5 เมตร 

ระยะทางไม่น้อยกว่า 380 
เมตร

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1
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(บาท)
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(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)
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(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  เช่ือม 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทาง 400 เมตร กว้าง 5

 เมตร พร้อมวางท่อ คสล.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1  เช่ือม 
บ้านหนองคุ้ม 

หมู่ท่ี 2 
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณซอย
บ้านนายจันปี ไพรศรี)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทาง 100 

เมตร กว้าง 4 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน

หมู่บ้าน จ้านวน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 เช่ือม 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร กว้าง 5 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

25 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 1 บ้านโป่งตาลอง (บริเวณกลุ่ม
บ้านนายเสริม รุ่งทะเล)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง
ตาลอง (บริเวณซอย รพ.มกุฎคีรี
วัน) 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
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27 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอย
โป่งตาลอง 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
1,000 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง
 ( บริเวณซอยประจันนวล )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี
 1 บ้านโป่งตาลอง (ซอยวังตะเข้)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 1 
กว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 บ้านโป่ง
ตาลอง (ซอยโป่งตาลอง 2) 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 (หมู่ท่ี 1 
เช่ือม หมู่ท่ี 3) 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (ซอยประจันนวล) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย
วังตะเข้) 
ต่อจากจุดเดิม บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ซอยวังตะเข้
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 

350 เมตร

1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย
หลัง รพ.มกุฏครีวัน ต่อจากจุด
เดิม) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ซอยหลัง รพ.มกุฏครีวัน 
ต่อจากจุดเดิม

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
800 เมตร

2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(บริเวณซอยบ้านนายจ้ารัส 
ภูสีน้้า) บ้านโป่งตาลอง  หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน (บริเวณซอยบ้าน

นายจ้ารัส ภูสีน้้า)
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 

200 เมตร

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (ซอยรุ่งเรือง 1 -   
ฝายวัดมกุฎคีรีวัน) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500  เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(บ้านนายจ้ารัส ภูสีน้้า - ฝายน้้า
ล้นโป่งตาลอง ) 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก เส้นทางน้้าไหลได้
อย่างสะดวก

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้า 
ระยะทาง 

ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า จ้านวน

 1 โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกน้้าไม่

ท่วมขัง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 5)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 400 

เมตร กว้าง 6 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 1) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม -       
 วังกะทะ 1) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม -       
 วังกะทะ 2 ต่อจากจุดเดิม) 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม ซอย 
4) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 2) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก (ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก

กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 600 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (บล็อคคอนเวิรส์ 
บริเวณถนนหนองคุ้ม - วังกะทะ 
2)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณบล็อคคอนเวิรส์ 

บริเวณถนนหนองคุ้ม - วัง
กะทะ 2

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตการ
วางท่อน้้าประปา)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ขยายเขตการวางท่อ
น้้าประปาภายในหมู่บ้าน

หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ถึง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือซ่อมสร้างถนน ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 550 เมตร กว้าง

 6 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซ่อมสร้างถนน 
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างและหรือขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 - บ้านโป่ง
ไทร หมู่ท่ี 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง

ก่อสร้างและหรือขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 - บ้าน

โป่งไทร หมู่ท่ี 3

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้างและขยาย
ไหล่ทาง 

1 สายทาง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ถนน
หนองคุ้ม - โป่งฉนวน)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมติดต้ังอุปกรณ์

ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง 108
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งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
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18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 จากทาง
สามแยกถึงถนนเช่ือมวังกะทะ

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,100 

เมตร

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (บริเวณ
ซอยบ้านนายสุวรรณ์ ประดิษฐ์ภูมิ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (บริเวณ
บ้านนายปราโมทย์ จริตกล้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 บริเวณถนนหนองคุ้ม วัง
กะทะ 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 บริเวณ ซอย 1

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม เช่ือม บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 

1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x500 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 ( บริเวณซอย 3 ต่อจากจุดเดิม )
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 ( เส้นบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 
เช่ือมบ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 )   
   

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x500 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (สวน
อัมรินทร์)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ซอย 3 
จากลาดยางเดิม ถึง บ้านนายบุญ
ส่ง นันทิโย)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 700 

เมตร กว้าง 6 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ระหว่างบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 
เส้นหน้าโรงเรียน ถึง บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 550 

เมตร กว้าง 6 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้าน
นางไมตรี แซ่เล้ียง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 
บริเวณ ซอยบ้านนางไมตรี 
แซ่เล้ียง กว้าง 8 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองคุ้ม ซอยถนนหนองคุ้ม
 - วังกะทะ 2 ต่อจากลาดยางเดิม

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยศาล
เจ้า เช่ือม หมู่ท่ี 9 บ้านมอ
ตะเคียน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน
นายวงนาค ขันธิราช

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่
ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน
นางไมตรี แซ่เล้ียง

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 5 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้าง/ขยายสะพาน 
หนองคุ้ม (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 - มอตะเคียน หมู่ท่ี 9)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้าง/ขยายสะพาน 
กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ซ่อมสร้าง/ขยาย
สะพาน 

จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2 เช่ือมบ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9)
 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอยบ้านไร่ปู่แดง 
ซอย 4) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 1) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม - โป่ง
ฉนวน) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ถนนหนองคุ้ม - หนองซ่อม)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

44 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2 เช่ือมบ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1)
 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ถนนหนองคุ้ม - วังกะทะ 1 ต่อ
จากจุดเดิม ภูชารีพ - ไร่นายเสน่ห์
 ป้ันแก้ว)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนหนองคุ้ม - วัง
กะทะ 1) 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x1,500 ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (บล็อคคอนเวิรส์ 
บริเวณใกล้ภูชารีฟ)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณบล็อคคอนเวิรส์ 

บริเวณใกล้ภูชารีฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (ถนนหนองคุ้ม - 
วังกะทะ 1 ไร่นางนวลฉวี เลียง
วงษ์สันต์)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1 ไร่
นางนวลฉวี เลียงวงษ์สันต์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

49 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน 
(หนองคุ้มซอย 4 กลุ่มบ้านนาย
วัชรินทร์)
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

50 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่ม
บ้านนางสาววนิดา แซ่เล้ียง)
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน  (บริเวณตลาด
หนองคุ้มท้ังสองข้าง)
หมู่ท่ี 2 บ้านโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
 บ้านหนองคุ้ม บริเวณตลาด

หนองคุ้มท้ังสองข้าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(หนองคุ้ม ซอย 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 

เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณซอยร่วมใจ 2)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 5 เมตร 

ยาว 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

14



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
 ( เส้นโป่งไทร - มอตะเคียน )
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน (ซอยร่วมใจ)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก

กว้าง 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 130 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณซอยร่วมใจ 3)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโป่ง
ไทร (แยกโป่งไทร - ตลอดสาย)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 

1,100 เมตร

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมไหล่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณปาก
ซอยร่วมสุข)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมไหล่ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กป้องกันและแก้ไข

พ้ืนถนนทรุดตัว

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมแซม
ไหล่ถนนคอนกรีต

เสริมเหล็ก
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณนายคล้าย)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 6 เมตร 

ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 เช่ือมบ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
   

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 เช่ือม
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านเรือ 82
 รีสอร์ท)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งไทร 
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมตะแกรงเหล็กภายใน
หมู่บ้าน (บ้านนางด้าริ - บ้านนาย
สมชาย น้อยวันนา) 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก เส้นทางน้้าไหลได้
อย่างสะดวก

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้า 
ระยะทาง 

ยาว 270 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า จ้านวน

 1 โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกน้้าไม่

ท่วมขัง

กองช่าง

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 3 บ้านโป่งไทร

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

วางท่อเมนใหม่ ขนาด 2 น้ิว 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณซอยบ้านเรือ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชน

ใช้ได้ประโยชน์ กว้าง 5 เมตร
 ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณซอยร่วมใจ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (บริเวณซอยร่วมสุข)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 6 เมตร 

ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3 (ซอยศาลเจ้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 

1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

18 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร (ต่อจาก
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่ือม 
บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 

1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
 ( เส้นโป่งไทร - มอตะเคียน )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
 ( เส้นโป่งไทร - โป่งตาลอง )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 (เส้นบ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3 เช่ือม บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 650 เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 (ซอยบ้าน
เรือ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณ
ซอยบ้านเรือ กว้าง 6 เมตร 
ยาวประมาณ 380 เมตร

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 (บริเวณ
ถนนซอยร่วมมิตร)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 4 เมตร 

ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้านโป่งไทร 
หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโป่งไทร พร้อมติดต้ัง

ถังแชมเปญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

25 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3 บ้านโป่ง
ไทร 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งไทร 

หมู่ท่ี 3

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 เช่ือมบ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9 
   

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 เช่ือม
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอย
ร่วมใจ) 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ซอยร่วมใจ
กว้าง 3 เมตร ระยะทางยาว 

130 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอยร่วมพัฒนา) 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี
 1 เช่ือม บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3)
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและ
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เปล่ียนท่อเมน ปรับปรุง
ซ่อมแซมและขยายเขตการ

วางท่อน้้าติดต้ังถังกรอง
ประปาภายในหมู่บ้านปอหู 

หมู่ท่ี 4

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน  (ซอยบ้านเม็ดทราย /
ซอยบ้านสีขาว)
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

1. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
เม็ดทราย กว้าง 4 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 100 เมตร
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก ซอยบ้านสี
ขาว กว้าง 4 เมตร ยาวไม่
น้อยกว่า 100 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 2 สายทาง ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน  (เส้นซอยศิลา
ทอง)
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4 เส้นซอยศิลา

ทอง กว้าง 5 เมตร  ระยะทาง
 1,500 เมตร

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน  (เส้นบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
เช่ือมบ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3)
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก ซอยบ้าน
เม็ดทราย กว้าง 6 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเช่ือม

หมู่บ้านจ้านวน 1
 สายทาง

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นสวนวีพี ถึง 
ซองซูซี) 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,500 เมตร

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

121



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นทางศิลาทอง) 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,500 เมตร

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างวางท่อน้้า
ระบายน้้าบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
(บริเวณร้านอาหารยอดดอย)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

วางท่อระบายน้้า บริเวณ
ร้านอาหารยอดดอย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ท่อระบายน้้าบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
(บริเวณซอยทิวไผ่งาม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบาย
น้้าบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 (บริเวณ

ซอยทิวไผ่งาม)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก ภายใน
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 (ต่อ
จากบริเวณ รีสอร์ท ลิมอน วิลลา)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก

กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 150 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 (ต่อจากบริเวณ
 รีสอร์ท ลิมอน วิลลา)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการวางท่อระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน และมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เพ่ือวางท่อระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางท่อระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

13 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 

1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง

14 โครงการวางรางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
(บริเวณซอยช้านาญหมอ)

เพ่ือป้องกันน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน และมีความ
สะดวกในการสัญจรไปมา

เพ่ือวางรางระบายน้้าภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน 

จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวก และ
ป้องกันน้้าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 (บริเวณ
ร้านอาหารครัวยอดดอย)

เพ่ือให้มีรางระบายน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
ฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้าใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 รางระบายน้้า
 1 สายทาง

เพ่ือให้มีรางระบาย
น้้าในการระบายน้้า

เสียและถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู (บริเวณหน้า
บ้านนายสมัคร วงษ์ระหงษ์)  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อบาดาล 
จ้านวน 1 บ่อ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

18 โครงการก่อสร้างและหรือขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง

ผิวจราจรกว้าง 5 ม. 
หนา 0.20 ม. 
ยาว 500 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้างและขยาย
ไหล่ทาง 

1 สายทาง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย
ช้านาญหมอ ต่อจากจุดเดิม บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อย

กว่า 120 เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4
(ช่วงท่ี 1 ซอยทิวไผ่งาม / ช่วงท่ี 
2 ซอยช้านาญหมอ) 

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

300 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 
2 ช่วง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 ถึง บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือซ่อมสร้างถนน ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 800 เมตร กว้าง

 6 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมสร้างถนน 
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4 (ซอยในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 4)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 5 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

1,000 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

23 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 

1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

24 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู (บริเวณซอย
ทิวไผ่งาม)  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อบาดาล 
จ้านวน 1 บ่อ
ถังแชมเปญ
จ้านวน 1 ถัง

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก
จ้านวน 2 จุด

 1. บริเวณซอยต่อจากรีสอร์ท
ลิปม่อน ระยะทาง 100 เมตร

 กว้าง 5 เมตร
 2. บริเวณข้างร้านหมูกระทะ
ณิชา กว้าง 4 เมตร ระยะทาง

 100 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
 (เส้นบ้านปอหู หมู่ท่ี 4 เช่ือม 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางเส้นบ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4 เช่ือม บ้านโป่ง
ตาลอง หมู่ท่ี 1 กว้าง 5 เมตร

  ระยะทาง 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมติดต้ังอุปกรณ์

ครบชุด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ซอย
ช้านาญหมอ ต่อจากจุดเดิม บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ระยะทางไม่น้อย

กว่า 100 เมตร กว้าง 4 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)
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(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

บ้านปอหู หมู่ท่ี 4

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

30 โครงการปรับปรุงเพ่ิมเติมศาลา
ประชาคมภายในหมู่บ้าน บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4

เพ่ือประโยชน์ในการจัด
ประชุมหมู่บ้าน

ปรับปรุงเพ่ิมเติมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ
จัดการประชุม

กองช่าง

31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
 (บริเวณหมู่บ้านซองซูซ่ี)

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 

(บริเวณหมู่บ้านซองซูซ่ี)

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
ปอหู หมู่ท่ี 4  (ซอยไผ่งาม ถึง
บ้าน นายทัตพงษ์ ตันเจริญ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลูกรัง (ซอยไผ่
งาม ถึงบ้าน นายทัตพงษ์ ต้น
เจริญ) ระยะทางยาว 200 

เมตร กว้าง 4 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน
ซองซูซี) 
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 250 เมตร

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (ซองซูซี เส้นวงเวียน
 - ศิลาทอง
รีสอร์ท) บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 700 เมตร

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

35 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นทางเข้าหมู่บ้าน
ซองซูซี) บ้านปอหู หมู่ท่ี 4
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 250 เมตร

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณรีสอร์ทบ้านใกล้
ฟ้า เช่ือมบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2)
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 6 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณปากซอยสระบุรี 
เช่ือม บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12)
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางบริเวณ
ปากซอยสระบุรี เช่ือม บ้าน

เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 กว้าง 6 
เมตร ยาว 1,500 เมตร

3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองซ่อม หมู่ท่ี 5 (บริเวณสาม
แยกบ้านนายยงยศ ทิพโม เช่ือม
ต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นเช่ือมต้าบลวังกะทะ
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 

200 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณส่ีแยกศาลา
ประชาคมเช่ือมต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้นส่ี
แยกศาลาประชาคมเช่ือม

ต้าบลวังกะทะ กว้าง 6 เมตร 
ยาว 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณสามแยกบ้าน
นายมาลี สาทกลาง ถึง ถนนเส้น 
3052)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บริเวณสามแยกบ้านนายมาลี 

สาทกลาง ถึง ถนนเส้น 
3052 กว้าง 6 เมตร ยาว 

800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 (ระบบประปาหมู่บ้านเดิม)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนอง

ซ่อม หมู่ท่ี 5

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณ ซอยบ้าน ณ 
เขาใหญ่ เช่ือมบ้านคลองพลู หมู่ท่ี
 15 ต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เพ่ือให้ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ กว้าง 5 เมตร 

ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บริเวณส่ีแยกศาลา
ประชาคมถึงสามแยกบ้านใกล้ฟ้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้นส่ี
แยกศาลาประชาคมถึงสาม
แยกบ้านใกล้ฟ้า กว้าง 6 
เมตร ยาว 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5 (เส้น
เช่ือมต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

128



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถัง
กรองน้้า ถังคลอรีนและถังพัก

น้้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

11 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อบาดาล 
จ้านวน 1 บ่อ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
   หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม เช่ือม
ต้าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 15

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 500 ม.

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง    
   หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม เช่ือม
ต้าบลวังกะทะ หมู่ท่ี 24

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 500 ม.

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม เช่ือม
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ ผิวจราจรกว้าง 6 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 500 ม.

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ทุกจุดในหมู่บ้านหนองซ่อม

หมู่ท่ี 5

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ

ซ่อมแซมทุกจุด
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนมีเส้นทาง
สภาพดีมีการ

คมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

กองช่าง
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เป้าหมาย
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งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

18 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ทุกจุดในหมู่บ้านหนองซ่อม

หมู่ท่ี 5

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ

ซ่อมแซมทุกจุด
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถัง
กรองน้้า ถังคลอรีนและถังพัก

น้้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักริม
ทาง  
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพักระหว่างการเดินทาง

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง
จ้านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศาลาท่ีพักริมทาง
จ้านวน 1 หลัง

ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านสามารถเข้าพัก
ระว่างการเดินทางได้

กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 (วางท่อเมนใหม่)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

วางท่อเมนใหม่ ขนาด 3 น้ิว 
ระยะทางจากหน้าวัดหนอง
ซ่อม ถึง ซอยแยกสระบุรี 
ยาวประมาณ 2 กิโลเมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้าน
หนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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23 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (จากบ้านนางหนูแสง
จันทร์ ทิพโม - ทางเช่ือมต่อ
ต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง จาก
บ้านนางหนูแสงจันทร์ ทิพโม -
 ทางเช่ือมต่อต้าบลวังกะทะ 

กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

24 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บ้านนางเบญจมาศ 
สมัยคงม่ัน เช่ือมต่อต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้น
หน้าบ้านนางเบญจมาศ สมัย
คงม่ัน เช่ือมต่อต้าบลวังกะทะ
 กว้าง 6 เมตร ยาวประมาณ 

500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5  (บ้านนางหนูแสงจันทร์ 
ทิพโม - ศาลาประชาคมบ้าน
หนองซ่อม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง บ้าน
นางหนูแสงจันทร์ ทิพโม - 
ศาลาประชาคมบ้านหนอง

ซ่อม กว้าง 6 เมตร ยาว 300
 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5 (เส้น
บ้านนายวิชา วัฒนสุข - บ้านนาง
แฉล้ม เนตรสว่าง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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27 โครงการก่อสร้างวงเวียนกลาง   
ส่ีแยก (บริเวณหน้าศาลา
ประชาคม หมู่บ้านหนองซ่อม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างวงเวียนกลางส่ีแยก 
บริเวณหน้าศาลาประชาคม 

หมู่บ้านหนองซ่อม

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (ซอยหน้าบ้านนายวี
ระเดช - ป่ามะม่วง)  บ้านหนอง
ซ่อม หมู่ท่ี 5
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 300 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นหน้าบ้านพ่อ
ทองหลา ต่อจากถนนลาดยาง
เดิม) บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 (บริเวณเส้นหลังวัดหนองจอก)
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 (เส้นถนนซอยสุทนบ้านหนอง
จอก)
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก
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3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมราง
ระบายน้้า ภายในหมู่บ้าน 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน ไป
มาในช่วงฤดูฝน

ปรับปรุงซ่อมแซม และวาง
ระบบระบายน้้าภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับซ่อมแซม 
วางระบบระบาย
น้้าภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง

4 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 6 บ้านหนองจอก

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน และปรับปรุง
ระบบท่อเมนใหม่ บ้านหนอง

จอก หมู่ท่ี 6

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 เช่ือม 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส 
(โดยวิธี pavement in-place 
recycling)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี pavement in-place 

recycling 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 (บริเวณ
ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองจอก)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 250 เมตร

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

8 โครงการวางรางระบายน้้ารูปตัว 
U  พร้อมวางระบบ ภายใน
หมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางรูปตัว U และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางรูปตัว U 
และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านหนองจอก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 (เส้นทาง
เข้าโรงเรียนบ้านหนองจอก)

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิว
เรียบ ผิวจราจร

กว้าง 6 ม. 
ยาวไม่น้อยกว่า 300 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 เช่ือม 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส 
(โดยวิธี pavement in-place 
recycling)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี pavement in-place 

recycling 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 (บริเวณ
ทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองจอก)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 250 เมตร

625,000 625,000 625,000 625,000 625,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 เช่ือม 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส 
( โดยวิธี pavement in-place 
recycling )

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี pavement in-place 

recycling 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

14 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 1 

ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

15 โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล
 และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง
จอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือเป่าล้างบ่อบาดาล และ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 6

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 6  พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองจอก หมู่ท่ี 6(ซอยบ้านนาย
เก้ง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าบ้านเส้นหน้า

บ้านนายเก้ง
กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 

100 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(สายทางแยกหนองจอก - 
สะพานบ้านหนองจอก (สระน้้า
ใส) ) 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก เส้นทางน้้าไหลได้
อย่างสะดวก

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้า 
ระยะทาง 

ยาว 1,800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า จ้านวน

 1 โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกน้้าไม่

ท่วมขัง

กองช่าง

1 โครงการวางรางระบายน้้ารูปตัว 
U  พร้อมวางระบบ ภายใน
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางรูปตัว U และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน ซอย

ทองหล่อ ถึงหน้าตลาดสระน้้า
ใส

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางรูปตัว U 
และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

2 โครงการวางปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหลังเก่า 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหลังเก่าบ้าน

สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 
จ้านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา

ประชาคม
หมู่บ้านหลังเก่า 
จ้านวน 1 หลัง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

3 โครงการวางปรับปรุงซ่อมแซม
ศาลาประชาคมหลังเก่า 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหลังเก่าบ้าน

สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 
จ้านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุง
ซ่อมแซมศาลา

ประชาคม
หมู่บ้านหลังเก่า 
จ้านวน 1 หลัง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ซอยป้ัมน้้ามันนางจีรวรรณ คัน
ธนู)
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการวางรางระบายน้้ารูปตัว 
V พร้อมตะแกรงเหล็ก และวาง
ระบบ ภายในหมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้ าใส

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางรูปตัว V และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางรูปตัว V 
และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนนและ
ป้องกันน้้าท่วมขัง

ถนน

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

7 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 กลุ่มบ้านนายน้อย อุมา
นนท์ พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

8 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 กลุ่มบ้านนางหนูน้อย ชู
เชิด พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส
 หมู่ท่ี 7 จ้านวน 1 เส้นทาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 บริเวณสนามกีฬา
หมู่บ้านพร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้าน
คลองปูน ต้าบลหมูสี

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้น
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7 เช่ือม
บ้านคลองปูน ต้าบลหมูสี 

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,100 
เมตร

2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 2,750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 (ซอยเจริญ
พัฒนา)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน

สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 บริเวณซอย
เจริญพัฒนา ระยะทาง 800 

เมตร กว้าง 4 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 (ซอยสุขสวัสด์ิ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 บริเวณ

ซอยสุขสวัสด์ิ ระยะทาง 300
 เมตร กว้าง 4 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 (ซอยเพ่ิม
ทรัพย์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง 
จ้านวน 1 จุด

 - ซอยเพ่ิมทรัพย์ ระยะทาง 
600 เมตร กว้าง 4 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7  (บริเวณหน้าโรงเรียน
พฤกษาวิทยา)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บริเวณหน้าโรงเรียนพฤกษา
วิทยา กว้าง 6 เมตร ยาว 

200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 (กลุ่มไร่ลุงทนเช่ือมบ้าน
คลองปูน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน กลุ่มไร่ลุงทนเช่ือม

บ้านคลองปูน กว้าง 6 เมตร 
ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

17 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 7  บ้านสระน้้าใส

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถัง
กรองน้้า ถังคลอรีนและถังพัก

น้้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7
 ( ซอยเพ่ิมทรัพย์ )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ก่อสร้างถนน
ลูกรังภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส 
เช่ือมต้าบลหมูสี

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
500 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อต้าบล
 1 สายทาง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7
 ( ซอยเจริญพัฒนา )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส  เช่ือม 
บ้านหนองจอก หมู่ท่ี 6 
(โดยวิธี pavement in-place 
recycling)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี pavement in-place 

recycling 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส  ภายใน
หมู่บ้าน แบบแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตเสริมเหล็ก

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง
โดยวิธี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

เสริมเหล็ก 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส (บริเวณ
ซอยสุขสวัสด์ิ)

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนมีเส้นทาง
สภาพดีมีการ

คมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน้้าใส 
เช่ือมต้าบลหมูสี

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
การคมนาคมขนส่งท่ีสะดวก

ก่อสร้างถนนเพ่ิม 
500 เมตร

ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อต้าบล
 1 สายทาง

ประชาชนในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ทุกจุดในหมู่บ้านสระน้้าใส

หมู่ท่ี 7

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ

ซ่อมแซมทุกจุด
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

139



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

26 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
ม. 7  บ้านสระน้้าใส

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถัง
กรองน้้า ถังคลอรีนและถังพัก

น้้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

27 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้านหลังเก่า บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน

ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านสระน้้า

ใส หมู่ท่ี 7

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ซ่อมแซมศาลา
ประชาคม จ้านวน

 1 หลัง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีศาลา
ประชาคมไว้ใช้

ส้าหรับการประชุม
ในวาระต่างๆ

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างยางลูกระนาด
ชะลอความเร็ว หมู่ท่ี 7 
บ้านสระน้้าใส

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
ทางด้านจราจร และลด

อุบัติเหตุให้ลดลง

ก่อสร้างยางลูกระนาดชะลอ
ความเร็วภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างยางลูก
ระนาดชะลอ

ความเร็ว จ้านวน
 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยใน
การใช้รถ ใช้ถนน

กองช่าง

29 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 (ซอยทองหล่อ )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
เส้นทางบ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7
 บริเวณซอยทองหล่อ ทุกจุด
ท่ีช้ารุด ปริมาณงานไม่น้อย

กว่า 3,000 ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 (บล็อคคอนเวิรส์ บริเวณ
ฝายน้้าล้น เช่ือม ต้าบลหมูสี บ้าน
คลองดินด้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณบ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7 
เช่ือมต้าบลหมูสี บ้านคลอง

ดินด้า

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

31 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 7 บ้านสระน้้าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

32 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7
  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ก่อสร้างถนน
ลูกรังภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 (ซอยข้างวัดสระน้้าใส)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน ซอยข้างวัดสระน้้าใส
 กว้าง 4 เมตร ยาว 400 

เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

34 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7  พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 (เส้นบ้านนางอนงค์ สน
แก้ว)
  

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือก่อสร้างถนนลูกรัง 
กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนน
ลูกรังภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

36 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านสระน้้าใส หมู่ท่ี 7 (บ้านสระ
น้้าใส หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้านเขาจันทร์
 ต้าบลขนงพระ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้าน
สระน้้าใส หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้าน
เขาจันทร์ ต้าบลขนงพระ 

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

37 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นบ้านสระน้้าใส 
หมู่ท่ี 7 เช่ือมบ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10) บ้านสระน้ าใส หมู่ท่ี 7
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน พร้อมติดต้ังถัง
แชมป์เปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้านตะเคียน
งาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 200 เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 400 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่
ท่ี 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

6 โครงการขยายเขต ประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 (เส้นหน้า
บ้านนายชโลม ป้ันทอง หมู่ท่ี 8 
เช่ือมหมู่ท่ี 13)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าบ้านนายชโลม
 ป้ันทอง หมู่ท่ี 8 เช่ือมหมู่ท่ี 

13
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 

250 เมตร

850,000 850,000 850,000 850,000 850,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 (ซอย
เบญจมาศ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอยเบญจมาศ กว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 

เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8 (เส้นทางข้างวัดหนอง
ซ่อม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เส้นทางข้างวัดหนอง
ซ่อม กว้าง 6 เมตร ยาว 300

 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8 (เส้นทางข้างวัดหนอง
ซ่อม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน เส้นทางข้างวัดหนอง
ซ่อม กว้าง 6 เมตร ยาว 300

 เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 (เส้น
เช่ือมแนวเขตซอยเบญจมาศ

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 300 

เมตร

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8  บริเวณฝายน้้าล้น

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน  กว้าง 6 เมตร ยาว 

1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
บ้านตะเคียนงาม
(ซอยบ้านลุงเติม)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

300 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 ภายใน
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 
บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 4 เมตร ระยะทางไม่
น้อยกว่า 

150 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

18 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8
 ( ฝายน้้าล้นบ้านปัญญา มารัตตะ
 ถึงบ้านนางทองค้า )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

19 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

20 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 

1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

21 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 บ่อบาดาล 
จ้านวน 1 บ่อ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

22 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน ม. 8 
บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน

บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบประปา
หมู่บ้านได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

23 โครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ท่ี 8 
บ้านตะเคียนงาม เช่ือมหมู่ท่ี 13
 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น 

หมู่ท่ี 8 เช่ือมหมู่ท่ี 13 
ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 

2,500 ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8 (เส้นหน้า
บ้านแบน  เรืองมะเริง - นาย
ปัญญา มารัตตะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้นหน้าบ้านเส้นหน้า
บ้านแบน  เรืองมะเริง - นาย

ปัญญา มารัตตะ
กว้าง 6 เมตร ระยะทางยาว 

400 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม
 หมู่ท่ี 8 (เส้นต่อจากถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก - บ้านนาย
ช่วงศักด์ิ มิตรรามัน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน  กว้าง 6 เมตร ยาว 

300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

26 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านตะเคียน หมู่
ท่ี 8  (บริเวณท่ีดินบ้านนายช่วง
ศักด์ิ มิตรรามัน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม
(เส้น ม. 8 เช่ือม ม. 13)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม
(เส้น ม. 8 เช่ือม ม. 13)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม 
1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (เส้นทางบ้านนาย
ชโลม ป้ันทอง - ช่วงศักด์ิ มิตรรา
มัน)  
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 350 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (เส้นทางหน้าบ้าน
นายทองดา สารวิถี เช่ือม
ถนนลาดยางเดิม) บ้านตะเคียน
งาม หมู่ท่ี 8 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 250 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (ซอยเบญจมาศ)  
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 200 เมตร

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน (บ้านมอตะเคียน
 หมู่ท่ี 9 เช่ือมบ้านโป่งไทร หมู่ท่ี
 3)
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9 เช่ือมบ้าน

โป่งไทร หมู่ท่ี 3 
กว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 (บริเวณเส้นหน้าวัดมอ
ตะเคียนต่อจากจุดเดิม)
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 
9 (บ้านนายอุษา นันทิโย - นาง
อนงค์ สองเมือง )
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านนายอุษา
 นันทิโย - นางอนงค์ สองเมือง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

4 โครงการขยายเขต ประปา
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน
บริเวณสามแยกไร่นายสุพจน์ 
ประกอบผลถึงบ้านนายปุ้ย 
สวยกลาง บ้านมอตะเคียน 

หมู่ท่ี 9

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 เช่ือม ซอยศาลเจ้า บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
( ช่วงซอยศาลเจ้า )

 กว้าง 6  เมตร ยาว  500   
   เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านมอตะเคียน
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
(บริเวณซอยบ้านศักด์ิดา 
ประเสริฐสงค์)
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก     
 (ซอยมอตะเคียน 9)
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
กว้าง 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า

        500 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นหน้าบ้านนาย   
 สุพล ศรีจันทึก -  วัดมอตะเคียน)
 บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

10 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (เส้นสามแยก - บ้าน
นายนพรัตน์ จันทร์สุข) 
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (เส้นบ้านมอตะเคียน 
 หมู่ท่ี 9 เช่ือมบ้านทรัพย์ส้าราญ
 ต้าบลวังกะทะ) บ้านมอตะเคียน
 หมู่ท่ี 9 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,100 เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน (บริเวณบ่อบ้านตาค้า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านมอ

ตะเคียน หมู่ท่ี 9

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

14 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Contrete บ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9  ( บริเวณ
ฝายน้้าล้นเช่ือมถนนเส้นวัดมอ
ตะเคียน )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(  บริเวณฝายน้้าล้นเช่ือมถนน

เส้นวัดมอตะเคียน)
 กว้าง 6  เมตร ยาว  350   

   เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 (เส้นหน้าบ้านนาย
นพรัตน์  จันทร์สุข ถึง บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( เส้นหน้าบ้านนายนพรัตน์  
จันทร์สุข ถึง บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 ) กว้าง   6  เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก    
 บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 (เส้น
ต่อจากวัดมอตะเคียน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง   
 5 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า       

 500 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9 (ซอยร่วม
มิตร)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนถนนลูกรัง 
จ้านวน 1 จุด

 - ซอยรวมมิตร ระยะทาง 
350 เมตร กว้าง  4   เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
(บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 เช่ือม
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 )     

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
 ( เส้นหน้าวัดมอตะเคียน ต่อจาก
จุดเดิม )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
(ซอยศาลเจ้า)     

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 9 บ้านมอตะเคียน

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทาง
ในการคมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก

กว้าง 6 ม. ยาว 400 ม.

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง 

ประชาชนมีเส้นทาง
สภาพดีมีการ

คมนาคมขนส่งท่ี
สะดวก

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
 ( ซอยศาลเจ้า )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
 ( เส้นหน้าวัดมอตะเคียน ต่อจาก
จุดเดิม )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 เช่ือม 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 (ซอยโป่ง
ไทร)
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

151



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

25 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แบบ Asphaltic Contrete บ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9  ( เส้นบ้าน
นางอนงค์ สองเมือง )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( เส้นบ้านนางอนงค์ สองเมือง)
 กว้าง 6  เมตร ยาว  500   

   เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 (จากสามแยก ม.9 บ้าน
มอตะเคียน ถึง บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( จากสามแยก ม.9 บ้านมอ
ตะเคียน ถึง บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 ) กว้าง   6  เมตร 

ยาว 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอตะเคียน 
หมู่ท่ี 9 พร้อมขยายเขตประปา
หมู่บ้าน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9
(จากบ้านนางวันเพ็ญ นันทิโย - 
นายอุษา นันทิโย)     

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่ บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี
 9 (ซอยบ้านนายจาก งามล้้า)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอ

ตะเคียน หมู่ท่ี 9 ระยะทาง 
300 เมตร กว้าง 4 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่ บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี
 9 (บ้านนายอุษา นันทิโย - 
ต้าบลวังกะทะ )

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ภายในหมู่บ้าน บ้านมอ

ตะเคียน หมู่ท่ี 9 ระยะทาง 
400 เมตร กว้าง 5 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

152



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

31 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง     
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 (จากวัด
มอตะเคียน เช่ือมต้าบลวังกะทะ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน  กว้าง 6 เมตร ยาว 

700 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

1 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 10 บ้านหนองกรวด

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด (บริเวณบ้าน
นางนงคราญ เพ็งนุ่ม และ

นายสุรชัย มีสมวัฒน์)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

2 โครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (บริเวณ บ้านนางจันจิ
รา บุญน้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนหินคลุก 
(บริเวณ บ้านนางจันจิรา บุญ

น้า)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ปรับซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ระบบประปาหมู่บ้าน
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม

กองช่าง

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10
 ( เส้นหน้าบ้านนายประยูร ถึง 
ฝายน้้าล้น )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (จากส่ีแยก ถึงนายธีร
พจน์ วัชราภัย)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
( จากส่ีแยก ถึงนายธีรพจน์ 

วัชราภัย )

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (บริเวณบ้านสุรชัย มี
สมวัฒน์)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง 
(บริเวณบ้านสุรชัย มีสมวัฒน์)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมวางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 10 บ้านหนองกรวด (เส้นบ้าน
นายน้อย วีระยุทธ์ิ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
10 บ้านหนองกรวด บริเวณ
เส้นบ้านนายน้อย วีระยุทธ์ิ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (กลุ่มบ้านนายสุเทพ  
ทองเสนา)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ปรับซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน กลุ่มบ้านนายสุเทพ  

ทองเสนา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ระบบประปาหมู่บ้าน
ได้รับการปรับปรุง

ซ่อมแซม

กองช่าง

9 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (บริเวณ 4 แยก มาถึง
บ้านนายเทียน อัปษร)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( บริเวณ 4 แยก มาถึงบ้าน

นายเทียน อัปษร )
 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 

เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (เส้นเข้าวัดถ้้าศิลาทอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
( เส้นเข้าวัดถ้้าศิลาทอง )

 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 
เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10
 (บริเวณส่ีแยกบ้านหนองกรวด 
ถึงฝายน้้าล้นหมู่ท่ี 10)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10
 (เส้นวัดถ้้าศิลาทอง ต่อจากจุด
เดิม)      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่ บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี
 10

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงข้ึนและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร กว้าง 6 เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ้านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด
(ทางเข้าวัดศิลาทอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม 
1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10
 (เส้นวัดถ้้าศิลาทอง ต่อจากจุด
เดิม)      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด
(ทางเข้าวัดศิลาทอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด

      500,000       500,000       500,000       500,000       500,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม 
1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

17 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย  
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 

1 ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
พร้อมวางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 10 บ้านหนองกรวด (เส้นบ้าน
นายน้อย วีระยุทธ์ิ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
10 บ้านหนองกรวด บริเวณ
เส้นบ้านนายน้อย วีระยุทธ์ิ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (จากส่ีแยก ถึงบ้าน
นายประยูร วรรณแก้ว)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
( บริเวณ 4 แยก มาถึงบ้าน
นายประยูร วรรณแก้ว )

 กว้าง 6 เมตร ยาว 500 
เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10 (สามแยกบ้านนายน้อย
 วีระยุทธ ถึงวัดถ้้าศิลาทอง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
( สามแยกบ้านนายน้อย วีระ

ยุทธ ถึงวัดถ้้าศิลาทอง )
 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 

เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

21 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านสระน้้าใส - 
บ้านหนองกรวด) 
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

22 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล
ภายในหมู่บ้าน  พร้อมติดต้ังถัง
แชมป์เปญ และขยายเขตประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้านหนอง
กรวด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่
ท่ี 11 (บริเวณกลุ่มบ้านนายเลิศ 
 ทองจุล)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(บริเวณกลุ่มบ้านนายเลิศ  

ทองจุล)
 กว้าง  5   เมตร ยาว  500 

 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่
ท่ี 11 เส้นเช่ือมบ้านหนองจอก 
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง 
หมู่ท่ี 11 เส้นเช่ือมบ้านหนอง

จอก หมู่ท่ี 6 จ้านวน 1 
เส้นทาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 11 บ้านเนินทอง (บริเวณกลุ่ม
บ้านนายเลิศ ทองจุล)

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 บ้าน
เนินทอง ( หมู่ท่ี 11 เช่ือม หมู่ท่ี 
6)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 

เช่ือม หมู่ท่ี 6

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 พร้อม
ติดต้ังถังแชมเปญ

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
พร้อมติดต้ังถังแชมเปญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ขยายเขตประปา
หมู่บ้าน พร้อมติดต้ัง

ถังแชมเปญ

กองช่าง

6 โครงการเรียงหิน ตามแนวถนน
ริมคลอง บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 
(บริเวณบ้านช่างยา)

เพ่ือความปลอดภัยในการใช้
ถนน

เพ่ือก้ันน้้าบริเวณบ้านช่างยา 
จ้านวน 1 แห่ง

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความความปลอดภัย

ในการใช้ถนน

กองช่าง

7 โครงการขยายเขต ประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่
ท่ี 11

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังกระจกส่องมุม
บริเวณทางโค้งภายในหมู่บ้าน 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

เพ่ือความปลอดภัยในการใช้
ถนน

เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางท้องถนน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความความปลอดภัย

ในการใช้ถนน

กองช่าง

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 11 บ้านเนินทอง

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่
ท่ี 11 (เส้นบ้านคลองปูน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง เส้น
เช่ือมบ้านคลองปูน กว้าง  5  

 เมตร ยาว  650  เมตร

1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 เช่ือม
ต้าบลหมูสี หมู่ท่ี 19 บ้านคลอง
ปูน   

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อต้าบล
 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 (ต่อจาก
จุดเดิม)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
เช่ือมต่อต้าบล
 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 เช่ือม 
หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก

เพ่ือให้มีรางระบายน้้าท่ีถูก
สุขลักษณะและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
ฤดูฝน

ก่อสร้างรางระบายน้้าใน
หมู่บ้าน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า

 1 สายทาง

เพ่ือให้มีรางระบาย
น้้าในการระบายน้้า

เสียและถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน 
หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านเนินทอง พร้อมติดต้ัง

ถังแชมเปญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
จ้านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

16 โครงการวางรางระบายน้้า พร้อม
วางระบบ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
11 บ้านเนินทอง

เพ่ือความปลอดภัย ต่อ
ประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน

วางรางระบายน้้า และวาง
ระบบภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 วางรางระบายน้้า
 และวางระบบ
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช้

รถใช้ถนน

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 
(บริเวณช่วงบ้านพักต้ารวจทาง
หลวง ถึง บ้านนายเลิศ ทองจุล)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก

กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 300
 เมตร ช่วงบ้านพักต้ารวจทาง
หลวง ถึง บ้านนายเลิศ ทองจุล

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

18 โครงการเรียงหิน ตามแนวถนน
ริมคลอง พร้อมโครงสร้างเสริม
เหล็ก บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

เพ่ือความสะดวกในการ
เดินทางและความ
ปลอดภัยใรการสัญจร 
ป้องกันผิวถนนพังทลาย

เรียงหิน ตามแนวถนน ริม
คลอง บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  (สายทางวาลาตารี
สอร์ท - เช่ือมต่อจากคอนกรีต
เสริมเหล็กเดิม)       บ้านเนิน
ทอง หมู่ท่ี 11
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ผิวจราจรกว้าง 6  เมตร 
ระยะทาง 

ยาว 800 เมตร

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม

เหล็ก
ภายในหมู่บ้าน 

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (บ้านเนินทอง หมู่ 11
 - หมู่ท่ี 19 ต้าบลหมูสี) 
บ้านเนินทอง หมู่ท่ี 11 
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมศาลาประชาคมหมู่บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์ในการประชุม
งานและโครงการต่างๆ

เพ่ือซ่อมแซมเปล่ียน
โครงสร้างจากไม้ เป็น

โครงสร้างเหล็กพร้อมหลังคา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศาลาประชาคม
หมู่บ้านได้รับการ

ซ่อมแซม

ประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับประโยชน์

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้้า
 ภายในหมู่บ้าน (บริเวณ 3 แยก
ซอยนานาชาติ - บ้านนางจันทร์
เพ็ญผ่ึงพิง)
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (บริเวณ 3 แยกซอย
นานาชาติ - บ้านนางจันทร์

เพ็ญผ่ึงพิง) กว้าง 5 เมตร ยาว
 100 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
(ซอยบ้านครูพิทักษ์ ดาทอง)  
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร 

ระยะทาง 
 200 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 
(บริเวณแยกริมคลองชลประทาน
ถึงบ้านนายมนัส อินคุ้ม)
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12    

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้น 

(บริเวณแยกริมคลอง
ชลประทานถึงบ้านนายมนัส 

อินคุ้ม) กว้าง  5   เมตร 
ระยะทางยาว  800  เมตร

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
(ซอยไซบีเรียน)  
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร 

ระยะทาง 
 400 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิตร
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

6 โครงการปรับปรุงระบบท่อ
ประปาหมู่บ้าน 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงระบบท่อประปาจาก
 pvc เป็น hdpe จากถัง
ประปาหมู่บ้านเทพนิมิตร
มายังหมู่บ้าน ระยะทางไม่
น้อยกว่า 1,000 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้าน
บ้านเทพนิมิตร

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน (ถนนสระบุรี 1 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 เช่ือม 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5) 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
(ถนนสระบุรี 1 บ้านเทพ

นิมิตร หมู่ท่ี 12 เช่ือม บ้าน
หนองซ่อม หมู่ท่ี 5)

 กว้าง  6   เมตร ยาว  
1,500  เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
(ซอยหน้าบ้านนางสมสมัย 
สัมฤทธ์ิวงค์)  
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง  4  เมตร 

ระยะทาง 
 500 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก ภายใน

หมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

9 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 12 บ้านเทพนิมิตร ( บริเวณ
เส้นถนนสระบุรี )

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

10 โครงการติดต้ังเสียงตามสาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

ติดต้ังเสียงตามสายภายใน
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระบบเสียงตาม
สาย จ้านวน 1 

ระบบ

ประชาชนได้รับ
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง

และทันต่อยุค
โลกาภิวัฒน์

กองช่าง

11 โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด
บริเวณจุดส้าคัญภายในหมู่บ้าน 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือความปลอดภัยในหมู่บ้าน ติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณ
จุดส้าคัญภายในหมู่บ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กล้องวงจรปิด 
จ้านวน 1 ระบบ

ประชาชนภายใน
หมู่บ้านได้รับความ

ปลอดภัย

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12  (ถนนซอยสระบุรี)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
( ถนนซอยสระบุรี ) 

กว้าง  5   เมตร ยาว  500  
เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12    
(เส้นทางหลังคลองชลประทาน 
ถึงสะพาน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้น 

(เส้นทางหลังคลองชลประทาน
 ถึงสะพาน) กว้าง  5   เมตร 
ระยะทางยาว  800  เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12 (เส้นวัดสีชมช่ืน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12
(สายริมคลองชลประทาน)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน
หมู่บ้าน

กว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 
450 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพนิมิตร (เส้นทางเข้า
ส้านักสงฆ์สีชมช่ืน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และลดมลพิษทางอากาศ

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
 ( ซอยสระบุรี 2 ต่อจากจุดเดิม)  
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพนิมิตร (เส้นทางเข้า
ส้านักสงฆ์สีชมช่ืน)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป-มา
และลดมลพิษทางอากาศ

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 350 เมตร

875,000 875,000 875,000 875,000 875,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  
หมู่ท่ี 12  บ้านเทพนิมิตร 
(บริเวณคันคลอง รพช.)

เพ่ือให้ประชาชน นักเรียน
และครูมีถนนใช้ในการสัญจร

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม.

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

20 โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล
 และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือเป่าล้างบ่อบาดาล และ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี 12 (บริเวณแยกริมคลอง
ชลประทาน ถึงบ้านนายมนัส อิน
คุ้ม)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร
หมู่ท่ี 12 (จากบ้านนางบังอร 
บูเคม่า ถึงบ้านนางบุญเลิศ บุญมี
มาก)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมแซมถนนลาดยาง 
กว้าง 6 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

23 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปา บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้านพร้อมติดต้ังถัง
กรองน้้า ถังแชมเปญ จ้านวน

 2 ถัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้าน
บ้านเทพนิมิตร

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

24 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านนางบังอร 
บูเคม่า - บ้านนางจันทร์เพ็ญ 
พ่ึงพิง) 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (บ้านนางรุ่งทิพย์ 
พุทธิษา - สามแยก)  
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

26 โครงการพัฒนาไฟฟ้าส่องสว่าง
ตามเกณฑ์มาตราฐาน "แบบ
โซล่าเซลล์"
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนในหมู่บ้าน 
และผู้สัญจร ไป-มา เดินทาง
โดยปลอดภัย ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุ

 - ชุดโคมไฟฟ้าแสงสว่าง
หลอด LED
แบบโซล่าเซลล์ ติดต้ังตาม
แยกอันตรายและจุดเส่ียงภัย
ต่างๆในหมู่บ้าน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ติดต้ังไฟฟ้าส่อง
สว่างโซล่าเซลล์

ในหมู่บ้าน

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน     
(เส้นทางเข้าวัดสีชมช่ืน)
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เส้น 

 กว้าง  5   เมตร ระยะทาง
ยาว  1,000  เมตร

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

1 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (จากบ้านนางพวงเงิน
 มาลาชาติ - นายพีระวิทย์       
ใบชาธัญวรัตน์) 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง  6  เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
 (บริเวณซอย 4 ต่อจากถนนเส้น
เดิม) 
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก

ซ่อมสร้างถนนเข้าซอยบ้าน
นางศรี แสงฉาย  ถนนกว้าง 

6.00 ม. ยาว 
รวม 500 ม.

    1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000     1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง
 1 สายทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน (ซอยโป่งฉนวน 2
 กม.1) 
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน (ซอยโป่งฉนวน 
1) 
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน ซอย

โรงน้้าด่ืมพร้อมเพรียง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

5 โครงการขยายเขต ประปา
ภายในหมู่บ้าน 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

เพ่ือขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

6 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดต้ังระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้าน
โป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน จ้านวน

 2 จุด
1. ซอยโป่งฉนวน 1
2. ซอยโป่งฉนวน 2

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

8 โครงการติดต้ังเคร่ืองกรอง
น้้าประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าให้
ประชาชนมีน้้าใช้ในการ
อุปโภคและบริโภค

ติดต้ังเคร่ืองกรองน้้าประปา
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน

 หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

เคร่ืองกรอง
น้้าประปาบ้านโป่ง
ฉนวน หมู่ท่ี 13
จ้านวน 1 เคร่ือง

กองช่าง

9 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟเตือน 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนน

ติดต้ังสัญญาณไฟเตือน 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน

 หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน

ในการเดินทาง

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักริม
ทาง 
(โป่งฉนวน 2) หมู่ท่ี 13 บ้านโป่ง
ฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพักระหว่างการเดินทาง

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
จ้านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านสามารถเข้าพัก
ระหว่างการเดินทาง

ได้

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายและ
ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้้า
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 บ้าน
โป่งฉนวน (ซอย 2 )

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
13 บ้านโป่งฉนวน บริเวณ
เส้นบ้านนาง พวงเงิน มาลา

ชาติ ซอย 2

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักริม
ทาง 
(โป่งฉนวน 2) หมู่ท่ี 13 บ้านโป่ง
ฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพักระหว่างการเดินทาง

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง 
จ้านวน 1 หลัง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านสามารถเข้าพัก
ระหว่างการเดินทาง

ได้

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

13 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13  เส้น
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 เช่ือม 
บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้น
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 

เช่ือม บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี
 8 กว้าง 5 เมตร ยาว 500 

เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13
 ( ซอย 3  หน้าสหกรณ์ - ทาง
โค้งหน้าบ้านนายจ้านอง มีพวงผล
 )

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13
 ( ซอย 3 )      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน
(บริเวณคลองข้ีนก 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม 
หมู่ท่ี 10 บ้านโป่งฉนวน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียม 
1 แห่ง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

และอุบัติเหตุทางถนน
ลดลง

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
 หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน 
(บริเวณซอย 4 ต่อจากถนนเส้น
เดิม)

เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนเข้าซอย  ถนน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 

รวม 500 ม.

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
 1 สายทาง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร

และขนส่งสินค้า
ทางการเกษตร

กองช่าง

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13
 ( ซอย 3  หน้าสหกรณ์ - ทาง
โค้งหน้าบ้านนายจ้านอง มีพวงผล
 )

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนหินคลุก
ภายในหมู่บ้าน 1

 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน 
หมู่ท่ี 13      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

เพ่ือซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ทุกจุดในหมู่บ้านโป่งฉนวน

หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ถนนลาดยาง
ได้รับการ

ซ่อมแซมทุกจุด
ภายในหมู่บ้าน

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
 หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน เช่ือม 
หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้การคมนาคมขนส่งมี
ความสะดวก

ก่อสร้างถนนเข้าซอย  ถนน
กว้าง 6.00 ม. ยาว 

รวม 500 ม.

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้างหรือ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

ถนนลาดยาง 
จ้านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างศาลาท่ีพักริม
ทาง (โป่งฉนวน 2)  
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีสถานท่ีใน
การพักระหว่างการเดินทาง

ก่อสร้างศาลาท่ีพักริมทาง
จ้านวน 1 หลัง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ศาลาท่ีพักริมทาง
จ้านวน 1 หลัง

ประชาชนท่ีสัญจร
ผ่านสามารถเข้าพัก
ระว่างการเดินทางได้

กองช่าง

22 โครงการซ่อมสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ท่ี 13 
บ้านโป่งฉนวน (เส้นบ้านนางพวง
เงิน มาลาชาติ ซอย 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างหรือปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้น
บ้านนางพวงเงิน มาลาชาติ 
ซอย 2 ปริมาณงานไม่น้อย

กว่า 2,500 ตร.ม.

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

23 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงข้ึน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง เส้น
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13  

ภายในหมู่บ้าน กว้าง 6 เมตร
 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต้าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

24 โครงการพัฒนาเป่าล้างบ่อบาดาล
 และปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโป่ง
ฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือเป่าล้างบ่อบาดาล และ
ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน้้าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ท้ังปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

25 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ท้ังระบบ บ้านโป่งฉนวน
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น้้า อุปโภค 
บริโภค

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
บ้านโป่งฉนวน พร้อมติดต้ัง

ถังแชมเปญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น้้า อุปโภค บริโภค

กองช่าง

26 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน 
หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ซ่อมแซมถนนทุก
สายท่ีช้ารุดใน

หมู่บ้านโป่งฉนวน

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า 
(ซอยกิโล 1) 
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก เส้นทางน้้าไหลได้
อย่างสะดวก

เพ่ือก่อสร้างรางระบายน้้า 
ระยะทาง 

ยาว 140 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างราง
ระบายน้้า 
จ้านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกน้้าไม่

ท่วมขัง

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (จากบ้านนายพร้อม 
วงค์เจริญ - หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม)
บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500  เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณ
คลองนายมานพ ศรียา - นาง
สุมาลี คนข า)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1 บริเวณคลองนาย
มานพ ศรียา - นางสุมาลี คน
ข า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่ง
     ตาลอง หมู่ท่ี 1  (บริเวณ
คลองเขาใหญ่โอโซน)
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1 (บริเวณคลองคลอง
เขาใหญ่โอโซน)

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกหน้าฝาย บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (ซอยประปา
หมู่บ้าน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝาย บ้านโป่งตา
ลอง หมู่ท่ี 1 ซอยประปา
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ท่ีน ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

(พ.ศ. 2566 - 2570)
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการบริหารจัดการน  าอย่างบูรณาการ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการจัดการน  าตามแนวทางพระราชด าริ
2.1 แผนงานการเกษตร

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งตาลอง หมู่ท่ี 1  (คลองปลา
กั งเหนือ)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1 บริเวณคลองปลากั ง
เหนือ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกหน้าฝายน  าล้น  
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง 
(ตรงข้ามหน้าวัด)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง ยาว 500ม.
กว้าง 20 ม. ลึก 3.5 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกหน้าฝาย
น  าล้น จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ (คลองปลากั งใต้) 
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 16 ม. 

ยาว 1,000 ม. 
ลึก  4  เมตร

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนใน
หมู่บ้านมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกหน้าฝายน  าล้น
และปรับปรุงคันกั นน  า (สายคลอง
โป่งตาลอง)  หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตา
ลอง 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย ยาว 300ม.กว้าง
 20 ม. ลึก 3.5 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกหน้าฝาย
น  าล้น จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ฝาย
น  าล้น หมู่ท่ี 1  บ้านโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายน  าล้น คสล. 
กว้าง 16 ม. ยาว 20 ม.

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ก่อสร้าง หรือ
ซ่อมแซมฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการขุดลอกหน้าฝายน  าล้น  
หมู่ท่ี 1 บ้านโป่งตาลอง 
(ตรงข้ามหน้าวัด)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง ยาว 500ม.
กว้าง 20 ม. ลึก 3.5 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกหน้าฝาย
น  าล้น จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกหน้าฝายน  าล้น 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (กลุ่ม
บ้านผู้ช่วยจ ารัส)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝาย บ้านโป่งตา
ลอง หมู่ท่ี 1 กลุ่มบ้านผู้ช่วย
จ ารัส

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกหน้าฝายน  าล้น 
บ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1 (กลุ่ม
นายจันปี ไพรศรี)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกหน้าฝาย บ้านโป่งตา
ลอง หมู่ท่ี 1 กลุ่มนายจันปี 
ไพรศรี

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 6 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (หนองคุ้ม
ซอย 5)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 400 

เมตร กว้าง 6 เมตร

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก บ้านโป่งตา
ลอง จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 1) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม -       
 วังกะทะ 1) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 600 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม -       
 วังกะทะ 2 ต่อจากจุดเดิม) 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 800 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม ซอย 
4) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร

2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 2,080,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 2) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กเสริมเหล็ก (ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเสริมเหล็ก

กว้าง 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
 600 เมตร

1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (บล็อคคอนเวิรส์ 
บริเวณถนนหนองคุ้ม - วังกะทะ 
2)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณบล็อคคอนเวิรส์ 

บริเวณถนนหนองคุ้ม - วัง
กะทะ 2

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน (ขยายเขตการ
วางท่อน  าประปา)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการใช้น  า อุปโภค 
บริโภค

ขยายเขตการวางท่อ
น  าประปาภายในหมู่บ้าน

หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ

ใช้น  า อุปโภค บริโภค

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

13 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแบบแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จากบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ถึง 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือซ่อมสร้างถนน ระยะทาง
ไม่น้อยกว่า 550 เมตร กว้าง

 6 เมตร

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ซ่อมสร้างถนน 
จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างและหรือขยาย
ไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 - บ้านโป่ง
ไทร หมู่ท่ี 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคมขนส่ง

ก่อสร้างและหรือขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 - บ้าน

โป่งไทร หมู่ท่ี 3

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ก่อสร้างและขยาย
ไหล่ทาง 

1 สายทาง

ประชาชนมีความ
สะดวกในการสัญจร

และขนส่งพืชผล
ทางการเกษตร

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ถนน
หนองคุ้ม - โป่งฉนวน)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี
 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านพร้อมติดตั งอุปกรณ์

ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

18 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 จากทาง
สามแยกถึงถนนเช่ือมวังกะทะ

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,100 

เมตร

950,000 950,000 950,000 950,000 950,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (บริเวณ
ซอยบ้านนายสุวรรณ์ ประดิษฐ์ภูมิ)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (บริเวณ
บ้านนายปราโมทย์ จริตกล้า)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 4 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 200 

เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 บริเวณถนนหนองคุ้ม วัง
กะทะ 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 บริเวณ ซอย 1

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 
เมตร ยาว 600 เมตร

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

23 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม เช่ือม บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลาดยางผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 

1,000 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x500 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 ( บริเวณซอย 3 ต่อจากจุดเดิม )
      

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 300 เมตร

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

26 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 ( เส้นบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 
เช่ือมบ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9 )   
   

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ไม่น้อยกว่า 700 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

เช่ือมต่อหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม (ซอย 2)

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x500 ม.

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (สวน
อัมรินทร์)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

29 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ซอย 3 
จากลาดยางเดิม ถึง บ้านนายบุญ
ส่ง นันทิโย)

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนหินคลุก 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,000 

เมตร

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ก่อสร้างถนนหิน
คลุก จ านวน 1 

สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 700 

เมตร กว้าง 6 เมตร

1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

31 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ระหว่างบ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 
เส้นหน้าโรงเรียน ถึง บ้านมอ
ตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 550 

เมตร กว้าง 6 เมตร

1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

32 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 (ซอยบ้าน
นางไมตรี แซ่เลี ยง)

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 
บริเวณ ซอยบ้านนางไมตรี 
แซ่เลี ยง กว้าง 8 เมตร ยาว
ไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
บ้านหนองคุ้ม ซอยถนนหนองคุ้ม
 - วังกะทะ 2 ต่อจากลาดยางเดิม

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
กว้าง 4 เมตร 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

34 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยศาล
เจ้า เช่ือม หมู่ท่ี 9 บ้านมอ
ตะเคียน

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน
นายวงนาค ขันธิราช

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 500 

เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง หมู่
ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางท่ี
สะดวกและปลอดภัยใช้ใน
การสัญจรไป-มา

ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ซ่อมแซมถนน
ลูกรัง

1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

เดินทาง

กองช่าง

37 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 ซอยบ้าน
นางไมตรี แซ่เลี ยง

เพ่ือให้ราษฎรใช้เส้นทางการ
คมนาคมสะดวกย่ิงขึ นและ
ลดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการ
สัญจร

เพ่ือก่อสร้างถนนลาดยาง 
ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 

เมตร กว้าง 5 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 

จ านวน 1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไป-มาและลด
มลพิษทางอากาศ

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้าง/ขยายสะพาน 
หนองคุ้ม (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
 - มอตะเคียน หมู่ท่ี 9)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ก่อสร้าง/ขยายสะพาน 
กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ซ่อมสร้าง/ขยาย
สะพาน 

จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2 เช่ือมบ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9)
 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอยบ้านไร่ปู่แดง 
ซอย 4) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ซอย 1) บ้านหนอง
คุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete (ถนนหนองคุ้ม - โป่ง
ฉนวน) บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนลาดยาง 
แบบ Asphaltic Contrete  
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 

เมตร

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

43 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ถนนหนองคุ้ม - หนองซ่อม)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

44 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ภายในหมู่บ้าน แบบ Asphaltic 
Concrete  (บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2 เช่ือมบ้านโป่งตาลอง หมู่ท่ี 1)
 บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2
    

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรลด
อุบัติเหตุทางถนน

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง

ภายในหมู่บ้าน 
1 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรและอุบัติเหตุ

ทางถนนลดลง

กองช่าง

45 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(ถนนหนองคุ้ม - วังกะทะ 1 ต่อ
จากจุดเดิม ภูชารีพ - ไร่นายเสน่ห์
 ป้ันแก้ว)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,000 

เมตร

1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

46 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก (ถนนหนองคุ้ม - วัง
กะทะ 1) 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรและไม่มี
ฝุ่นละออง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก6x0.15x1,500 ม.

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก

ภายในหมู่บ้าน 1
 สายทาง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในการ

สัญจรไปมา

กองช่าง

47 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (บล็อคคอนเวิรส์ 
บริเวณใกล้ภูชารีฟ)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
บริเวณบล็อคคอนเวิรส์ 

บริเวณใกล้ภูชารีฟ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

48 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม
ภายในหมู่บ้าน (ถนนหนองคุ้ม - 
วังกะทะ 1 ไร่นางนวลฉวี เลียง
วงษ์สันต์)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียม ถนน
หนองคุ้ม - วังกะทะ 1 ไร่
นางนวลฉวี เลียงวงษ์สันต์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

49 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาหมู่บ้าน 
(หนองคุ้มซอย 4 กลุ่มบ้านนาย
วัชรินทร์)
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

50 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่ม
บ้านนางสาววนิดา แซ่เลี ยง)
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค

เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ติดตั งระบบประปาและ

อุปกรณ์ครบชุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

51 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า
ภายในหมู่บ้าน  (บริเวณตลาด
หนองคุ้มทั งสองข้าง)
หมู่ท่ี 2 บ้านโป่งตาลอง

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างรางระบายน  าพร้อม
วางท่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2
 บ้านหนองคุ้ม บริเวณตลาด

หนองคุ้มทั งสองข้าง

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

52 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก 
(หนองคุ้ม ซอย 3)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนได้สัญจรไป
มาสะดวกและปลอดภัยย่ิงขึ น

ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 6 
เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 

เมตร

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนในต าบล
โป่งตาลองและผู้
สัญจร ไป-มา
เดินทางโดย

ปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ

กองช่าง

53 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม (บริเวณวัดหนอง
คุ้ม)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความต้องการ

ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

54 โครงการขุดลอกฝายน  าล้นเพ่ือ
การเกษตร (บริเวณวัดหนองคุ้ม)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
หน้าฝายน  าล้น

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกหน้าฝาย
น  าล้น จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

55 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน  า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 (บริเวณสะพานหนองคุ้ม)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายชะลอน  า 
จ านวน 1 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

56 โครงการก่อสร้างฝ่ายชะลอน  า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองคุ้ม 
หมู่ท่ี 2 (บริเวณบ้านนายอนงค์ 
พูลสวัสด์ิ)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายชะลอน  า 
จ านวน 1 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

57 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
หนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 พร้อมฝายกั น
น  าบริเวณไร่นางอุไร ตาด า

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 1 บริเวณไร่นางอุไร ตา
ด า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

58 โครงการขุดลอกคลองและ
ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือเพ่ิมเติมปริมาณน  าให้
เพียงพอต่อการเกษตร

C28:D30B26C28:D29

ขุดลอกคลอง กว้าง 16 ม. 
ยาว 2,000 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตร
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

59 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า 
ระหว่าง บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2 
ถึง บ้านโป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ฝายชะลอน  า 1 
แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

60 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 2 
บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. 
ลึก 4 ม. ยาว 800 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน  า 
(คลองขี นก หนองคุ้ม - คลองขี นก
 โป่งฉนวน) หมู่ท่ี 2 บ้านหนองคุ้ม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน  า 1 
แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

62 โครงการขุดลอกแหล่งน  าฝายน  า
ล้นวัดหนองคุ้ม
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝายน  าล้น 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ขุดลอกหน้าฝาย
น  าล้น จ านวน 1 

แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

63 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน (ไร่นาย
เสน่ห์ - ไร่นางนวลฉวี)
บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี 2

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ บ้านหนองคุ้ม หมู่ท่ี
 2 บริเวณไร่นายเสน่ห์ - ไร่
นางนวลฉวี)

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันกั น
ฝาย บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 (ฝาย
ใหญ่)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมคันกั นฝาย 
บ้านโป่งไทร หมู่ท่ี 3 ยาว
ประมาณ 12 เมตร กว้าง 8 
เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่ง
ไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ โป่งไทร หมู่ท่ี 3 
ยาวประมาณ 200 เมตร 
กว้าง 10 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. 
ลึก 4 ม. ยาว 800 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกสระน  า  
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

เพ่ือประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตร

ขุดลอกสระน  า 3จุดกว้าง 15
 ม. ยาว 20 ม.ลึก 3.00 ม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกสระน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  า
อุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ฝาย
น  าล้นแบบท่อลอดเหล่ียม 
(ห้วยน  าซับ)
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง หรือซ่อมแซมฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ฝายชะลอน  า 1 
แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น บ้าน
โป่งไทร หมู่ท่ี 3

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านโป่งตาลอง 
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้าง ฝาย
น  าล้น หมู่ท่ี 3 บ้านโป่งไทร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

1 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ (บริเวณสะพานเช่ือม
บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 ไปบ้านโป่งตา
ลอง หมู่ท่ี 1)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ หมู่ท่ี 4

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

2 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 4 บ้าน
ปอหู 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกคลองแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น  าล้น บ้านปอหู หมู่ท่ี 4 
(บริเวณฝายน  าล้นวัดสินทอง)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น  าล้น /คั นกั นน  า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรับปรุงฝาย
ชะลอน  า 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ฝาย
น  าล้น หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความต้องการ

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 16 ม. ยาว 20ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 4 บ้าน
ปอหู 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. 
ลึก 4 ม. ยาว 800 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกหน้าฝาย
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 4 บ้าน
ปอหู

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง ยาว 500ม.
กว้าง 20 ม. ลึก 3.5 ม.

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขุดลอกฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างคันกั นน  า 
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างคันกั นน  า 
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างคันกั นน  า
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

8 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝาย
น  าล้น
หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงฝายน  าล้น
บ้านปอหู

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ซ่อมแซมฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

9 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น หมู่ท่ี
 4 บ้านปอหู ในซอยไผ่งาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย หมู่ท่ี 4 บ้านปอหู
 ซอยไผ่งาม

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

1 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น  
(บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อ) 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 บริเวณหลังรีสอร์
ทบ้านใกล้ฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น  
(หลังบ้านนายมาลี สาทกลาง) 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 บริเวณหลังบ้านนาย
มาลี สาทกลาง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกฝาย บ้านหนอง
ซ่อม หมู่ท่ี 5 (บริเวณฝาย
ประปาหมู่บ้าน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 บริเวณฝายประปา
หมู่บ้าน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้าง หรือซ่อมแซม
ฝาย
น  าล้น หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือกักเก็บน  าไว้ใช้ให้
เพียงพอต่อความต้องการ

ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 16 ม. ยาว 20ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
และการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณะ และก่อสร้างคันกั นน  า
 หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม (คลอง
นายดี)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์  พร้อมคันกั นน  า

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้ใช้น  าใน
การอุปโภค บริโภค

อย่างพอเพียง

กองช่าง

6 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงฝาย
น  าล้น หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม 
(ฝายประปา)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงฝายน  าล้น
บ้านหนองซ่อม

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ซ่อมแซมฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์หมู่ท่ี 5 บ้าน
หนองซ่อม 

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภคอย่าง

เพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้ใช้น  าใน
การอุปโภค บริโภค

อย่างพอเพียง

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์
หมู่ท่ี 5 บ้านหนองซ่อม

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรจับสัตว์น  า
ในการบริโภคในครัวเรือน

ขุดลอกคลอง กว้าง 10 ม. ลึก
 3.5 ม. 

ยาว 1,200 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและ
จับสัตว์น  าบริโภคใน

ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกฝาย บ้านหนอง
ซ่อม หมู่ท่ี 5 (บริเวณหลังรีสอร์
ทบ้านใกล้ฟ้า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านหนองซ่อม 
หมู่ท่ี 5 บริเวณหลังรีสอร์
ทบ้านใกล้ฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

10 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ 
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5 (บริเวณ
หลังรีสอร์ทบ้านใกล้ฟ้า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ บ้าน
หนองซ่อม หมู่ท่ี 5 บริเวณ
หลังรีสอร์ทบ้านใกล้ฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

11 โครงการขุดลอกคลองน  า  
(บริเวณหลังรีสอร์ทบ้านใกล้ฟ้า)
บ้านหนองซ่อม หมู่ท่ี 5

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองน  า บ้านหนอง
ซ่อม หมู่ท่ี 5 บริเวณหลังรี
สอร์ทบ้านใกล้ฟ้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

1 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน หนอง
จอก
หมู่ท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองจอก

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
หน้าฝาย

ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 6 บ้านหนองจอก
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

3 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 บ้าน
หนองจอก

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
หน้าฝาย

ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย
น  าล้นบ้านสระน  าใส (ฝายน  าล้น
บ้านสระน  าใส)
บ้านสระน  าใส หมู่ท่ี 7

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ปรับปรุงซ่อมแซมฝายน  าล้น
บ้านสระน  าใส หมู่ท่ี 7 จ านวน
 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝายแม้วชะลอ
น  า 
หมู่ท่ี  7  บ้านสระน  าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายแม้วชะลอน  า
บริเวณหลังบ้านนางสุรัสวดี 

เรืองจาบ

      300,000       300,000       300,000       300,000       300,000 ก่อสร้างฝายแม้ว 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกฝายพร้อม
ปรับปรุงคันฝาย บ้านสระน  าใส 
หมู่ท่ี 7 (กลุ่มฝายบ้านตาเม้า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย กลุ่มฝายบ้านตา
เม้า จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
สระน  าใส หมู่ท่ี 7 (คลองหลง)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
บริเวณคลองหลง 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น 
หมู่ท่ี  7  บ้านสระน  าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายน  าล้น คสล. 
กว้าง 16 ม. ยาว 20 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ (บริเวณคลอง
หลง) 
หมู่ท่ี 7 บ้านสระน  าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใน
การเกษตรและอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง กว้าง 40 เมตร
ยาว 150 เมตร ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
น  าล้น 

จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการเกษตรและ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 7 บ้านสระน  าใส
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

7 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 7  
บ้านสระน  าใส

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ
ประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรตลอดทั งปี

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน บ้านสระน  าใส 
หมู่ท่ี 7 (บริเวณฝายตาเม้า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝายน  าล้น บ้านสระน  า
ใส หมู่ท่ี 7 บริเวณฝายตาเม้า

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

9 ขุดลอกหน้าฝายน  าล้น 
หมู่ท่ี   7  บ้านสระน  าใส

1.เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใน
การเกษตรและอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกคลอง กว้าง 16 ม. 
ยาว 2,000 ม. ลึก 3.5 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
น  าล้น 

จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการเกษตรและ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอทั งปี

กองช่าง

1 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างฝ่ายน  า ภายใน
หมู่บ้าน บ้านตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายน  า
จ านวน 1 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกบ่อน  าเพ่ือ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้าน
ตะเคียนงาม หมู่ท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกบ่อน  าเพ่ือการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

4 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 บ้าน
ตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
หน้าฝาย

ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 8 บ้านตะเคียนงาม 191



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 8  
บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 15 ม. 

ลึก 3.5 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตน  า
ล้นหมู่ท่ี 8  บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ก่อสร้างฝายน  าล้น จ านวน 2 
แห่ง   กว้าง 4 ม. ยาว 10 ม. 

สูง 3.5 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 8  
บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 15 ม. 

ลึก 3.5 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรตลอดทั งปี

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี 8  
บ้านตะเคียนงาม

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 15 ม. 

ลึก 3.5 ม. ยาว 2,500 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรตลอดทั งปี

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  
(บริเวณฝายน  าล้นบ้านตามา)
หมู่ท่ี 9  บ้านมอตะเคียน

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายน  าล้น
บริเวณบ้านตามา 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
บ้านมอตะเคียน หมู่ท่ี 9

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์ (บริเวณไร่
นายสิริชัย 
รีเรืองชัย)
หมู่ท่ี 9 บ้านมอตะเคียน

เพ่ือต้องการให้ประชาชนมี
น  าไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ
ประโยชน์ 

บริเวณไร่นายสิริชัย รีเรืองชัย

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

หมู่ท่ี 9 บ้านมอตะเคียน
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอกบ่อน  าเพ่ือ
การเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9 
(สระน  าสาธารณะบ้านนายจาก 
งามล  า)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกบ่อน  าเพ่ือการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน ( สระน  า
สาธารณะบ้านนายจาก งามล  า
 ) 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างและหรือ
ซ่อมแซมฝายน  าล้น  หมู่ท่ี 9 
บ้านมอตะเคียน

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างฝายคอนกรีตน  าล้น 
กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  
หมู่ท่ี 9  บ้านมอตะเคียน 
(บริเวณฝายน  าข้างบ้านนาย
นพรัตน์ จันทร์สุข)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายน  าล้น 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน  า บ้าน
มอตะเคียน หมู่ท่ี 9 (ข้างไร่นาย
อาด แก้วลา)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างอ่างเก็บน  า บริเวณ 
ข้างไร่นายอาด แก้วลา

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น  
หมู่ท่ี 10  บ้านหนองกรวด

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างฝายน  าล้น คสล. 
กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกฝาย บ้านหนอง
กรวด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย บ้านหนองกรวด 
หมู่ท่ี 10

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้าน
หนองกรวด (ข้างบ้านนายนาคิน 
มีสมวัฒน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย
หน้าฝาย

ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอบย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอกบ่อกักเก็บน  า  
หมู่ท่ี 10 บ้านหนองกรวด

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าไว้ใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ตลอดทั งปี

ขุดลอกบ่อ ขนาด 40x60 ม.
 ลึก 4 ม.

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ขุดลอกบ่อกัก
เก็บน  า จ านวน 1

 บ่อ

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกฝายน  าล้น
ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 10 บ้าน
หนองกรวด (ข้างบ้านนายนาคิน 
มีสมวัฒน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกฝาย
หน้าฝาย

ลึก 3 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ หมู่ท่ี 10 
บ้านหนองกรวด

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรจับสัตว์น  า
ในการบริโภคในครัวเรือน

ขุดลอกคลอง 
กว้าง 10 ม. 

ลึก 3.5 ม. ยาว 1,200 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและ
จับสัตว์น  าบริโภคใน

ครัวเรือนอย่าง
เพียงพอ

กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงฝายน  าล้น คสล.
 (บริเวณฝายบ้านหนองกรวด)
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10

เพ่ือให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้สะดวกปลอดภัย

ปรับปรุงฝายน  าล้น คสล. 
บ้านหนองกรวด หมู่ท่ี 10

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนสัญจรไป
มาได้สะดวกปลอดภัย

กองช่าง

1 โครงการขุดลอกล ารางพร้อมกั น
ฝายภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง
 หมู่ท่ี 11
(บริเวณบ้านนายคนึง เกลี ยงจิตต์
แผ้ว)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกล ารางพร้อมกั นฝาย
ภายในหมู่บ้าน บ้านเนินทอง 
หมู่ท่ี 11 
บริเวณบ้านนายคนึง เกลี ยง
จิตต์แผ้ว

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เนินทอง หมู่ท่ี 11 เช่ือมต่อบ้าน
คลองดินด า ต าบลหมูสี

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  ( 
เส้นเช่ือมต่อบ้านคลองดินด า 
ต าบลหมูสี ) 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างคันกั นน  า 
หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างคันกั นน  า 
กว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างคันกั นน  า
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 11 บ้านเนินทอง
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ (บริเวณบ้าน
นายคนึง เกลี ยงจิตต์แผ้ว) หมู่ท่ี 
11 
บ้านเนินทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตร

เป็นระยะทาง 1,000ม.กว้าง
20ม.ลึก 3.5 ม. ท าคันกั น

น  าทุกระยะ200 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่ง
น  าและมีน  าใช้ตลอด

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ (บริเวณบ้าน
นายคนึง เกลี ยงจิตต์แผ้ว) หมู่ท่ี 
11 
บ้านเนินทอง 

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตร

เป็นระยะทาง 1,000ม.กว้าง
20ม.ลึก 3.5 ม. ท าคันกั น

น  าทุกระยะ200 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่ง
น  าและมีน  าใช้ตลอด

กองช่าง

1 โครงการติดตั งระบบสูบน  า
พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
การเกษตรในหมู่บ้าน บ้านเทพ
นิมิตร หมู่ท่ี  12 (บริเวณริม
คลองชลประทานหมู่บ้าน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ติดตั งระบบสูบน  าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับการเกษตร
ในหมู่บ้าน บ้านเทพนิมิตร 
หมู่ท่ี  12 (บริเวณริมคลอง
ชลประทานหมู่บ้าน)  
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

2 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 (คลอง
โกรกเด้บริเวณแนวเขตอุทยาน)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน  
(คลองโกรกเด้บริเวณแนวเขต
อุทยาน ) 
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน
 บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองชลประทาน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12  
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น หมู่ท่ี
 12 บ้านเทพนิมิตร

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ก่อสร้างฝายคอนกรีตน  าล้น 
กว้าง 6 ม. ยาว 20 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 12 บ้านเทพนิมิตร
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แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

5 โครงการขุดลอกคลองแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์  หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพนิมิตร (คลองโกรเด้)

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ขุดลอกคลอง  
จ านวน2 กม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่ง
น  าและมีน  าใช้ตลอด

กองช่าง

6 โครงการขุดลอกคลองแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์  หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพนิมิตร

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

ขุดลอกคลอง กว้าง 12 เมตร
 ระยะยาว 500 เมตร พร้อม

ก่อสร้างฝายกั นน  า

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุดลอกคลอง
พร้อมสร้างฝาย

กั นน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากแหล่ง
น  าและมีน  าใช้ตลอด

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี 12 
บ้านเทพนิมิตร

เพ่ือต้องการให้ประชาชนมี
น  าไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ
ประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกคลอง 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าไว้ใช้
ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอ

กองช่าง

8 โครงการขุดลอกคลอง
ชลประทานและขยายล าห้วย 
บ้านเทพนิมิตร หมู่ท่ี 12

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองชลประทาน บ้าน
เทพนิมิตร หมู่ท่ี 12 จาก
สะพานตรงรีสอร์ท ไซบีเรียน 
ถึง คลองอีแทน ระยะทาง 
2.5 กิโลเมตร

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

1 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน (บริเวณ
ข้างบ้านผู้ช่วยพีระวิทย์ ใบ
ชาธัญวรัตน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกหน้าฝายน  าล้น 
กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างคันกั นน  า
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน 
(บริเวณคลองปลากั ง)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างคั นกั นน  า คสล. 
กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างคันกั นน  า
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

3 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 (คลอง
สาธารณะบ้านนายพีระวิทย์ ใบ
ชาธัญวรัตน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกคลองสาธารณะ
ประโยชน์ภายในหมู่บ้าน บ้าน
โป่งฉนวน หมู่ท่ี 13 (คลอง
สาธารณะบ้านนายพีระวิทย์ 
ใบชาธัญวรัตน์)
จ านวน 1 แห่ง

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้
เพ่ือการเกษตร

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

196



 

แบบ ผ.02/1

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและท่ีมา
ตัวชี วัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

4 โครงการก่อสร้างฝ่ายกั นน  า 
ภายในหมู่บ้าน บ้านโป่งฉนวน 
หมู่ท่ี 13 
(คลองสาธารณะบ้านนายพีระ
วิทย์ ใบชาธัญวรัตน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ก่อสร้างฝายน  า
จ านวน 1 จุด

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การอุปโภค-บริโภค
อย่างเพียงพอตลอด

ทั งปี

กองช่าง

5 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกคลองกว้าง 15 ม. 
ลึก 4 ม. ยาว 800 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างคั นกั นน  า
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน 
(บริเวณบ้านนายพร้อม วงเจริญ)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ก่อสร้างคั นกั นน  า บริเวณ
แหล่งน  าสาธารณะ บ้านนาย

พร้อม วงเจริญ

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างคั นกั นน  า
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

7 โครงการขุดลอกฝาย
สาธารณประโยชน์ บ้านโป่งฉนวน
 หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ

ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ
ประโยชน์ บริเวณคลองขี นก

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกฝาย
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างฝายน  าล้น
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน (บริเวณ
ข้างบ้านผู้ช่วยพีระวิทย์ ใบ
ชาธัญวรัตน์)

เพ่ือให้ประชาชนมีน  าท่ี
สะอาดไว้ใช้ในการอุปโภค-

บริโภค

ขุดลอกหน้าฝายน  าล้น 
กว้าง 8 ม. ยาว 15 ม.

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ก่อสร้างฝาย 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีแหล่งน  า
ท่ีสะอาดไว้ใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค

กองช่าง

9 โครงการขุดลอกแหล่งน  า
สาธารณประโยชน์ 
หมู่ท่ี 13 บ้านโป่งฉนวน

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ใช้ในการเกษตรและการ

อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

ขุดลอกแหล่งน  าสาธารณะ
ประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ขุดลอกแหล่งน  า 
จ านวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน  าใช้ใน
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภคอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง

10 โครงการซ่อมแซมฝายกั นน  า บ้าน
โป่งฉนวน หมู่ท่ี 13

เพ่ือให้ประชาชนมีแหล่งน  า
ไว้ใช้ในการเกษตรอย่าง

เพียงพอตลอดทั งปี

ซ่อมแซมฝายกั นน  าท่ีช ารุด
ภายในหมู่บ้านโป่งฉนวน

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 1 
โครงการ

ประชาชนมีน  าไว้ใน
ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอตลอดทั งปี

กองช่าง
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แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือโต๊ะหน้าขาว /โต๊ะเหล็ก/
อลูมิเนียม/ไม้

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

2 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเต็นท์โครงเหล็ก 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

3 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือเก้าอ้ีนวม /เก้าอ้ีพลาสติก/
เก้าอ้ีเอนกประสงค์

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

4 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือพัดลมไอน้ า / พัดลมแอร์/
พัดลมเคล่ือนท่ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

5 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน /โต๊ะ/
เก้าอ้ี/ตู้เก็บเอกสาร/และครุภัณฑ์

ต่างๆ ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

6 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ฯลฯ ภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตา

ลอง

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ( พ.ศ.2566 - 2570 )

องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา
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แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

7 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประจ า
ส านักงานองค์การบริหารส่วน

ต าบลโป่งตาลอง จ านวน 5 เคร่ือง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

8 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองปร้ินเตอร์ป
ระจ าส านักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโป่งตาลอง 
จ านวน 5 เคร่ือง

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

9 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1
 คัน

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

10 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง
จ านวน 1 คัน

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

11 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถจัดเก็บขยะมูลฝอย 
จ านวน 1 คัน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

12 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์
 จ านวน 1 คัน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

13 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง

จัดซ้ือรถกู้ภัย ฉุกเฉิน จ านวน 1 
คัน

2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

14 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  จัดซ้ือเคร่ืองพ่นหมอกควัน 
จ านวน 1 เคร่ือง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

15 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ  จัดซ้ือเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

16 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร  จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 
จ านวน 1 เคร่ือง

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

17 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน จัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน/โต๊ะ /
เก้าอ้ี /ตู้เก็บเอกสาร /และ
อุปกรณ์เคร่ืองใช้อ่ืนๆ ฯลฯ 

ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

18 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา จัดหาครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม
ส าหรับเด็กเล็ก จ านวน 1 ชุด

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

19 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา ประตูฟุตบอล จ านวน 2 ตัว         15,000         15,000        15,000           15,000          15,000 กองการศึกษาฯ

20 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เก้าอ้ีกรรมการตัดสินกีฬา
วอลเล่ย์บอล จ านวน 2 ตัว

        10,000         10,000        10,000           10,000          10,000 กองการศึกษาฯ

21 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กีฬา เก้าอ้ีกรรมการตัดสินกีฬาเซปัก
ตะกร้อ จ านวน 2 ตัว

        10,000         10,000        10,000           10,000          10,000 กองการศึกษาฯ
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แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

22 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 
เคร่ือง

     200,000       200,000      200,000         200,000        200,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

23 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เคร่ืองอ่านบัตรประชาชน 
(บัตรสมาร์ทการ์ด) 
จ านวน 10 เคร่ือง

        50,000         50,000        50,000           50,000          50,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

24 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ /พระ
บรมฉายาลักษณ์ฯ

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

25 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดเคร่ืองเสียงภาคสนาม
จ านวน 1 ชุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

26 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เคร่ืองโทรโข่ง จ านวน 4 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

27 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดไมค์โครโฟนไร้สาย 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ส านักปลัด

28 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

ชุดไมค์ห้องประชุม จ านวน 12 
ตัว

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ส านักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

กองการศึกษาฯ

29 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดโต๊ะ+เก้าอ้ีประชุม ห้อง
ประชุมสภาฯ จ านวน 13 ชุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

201



 

แบบ ผ.03

2566
(บาท)

2567
(บาท)

2568
(บาท)

2569
(บาท)

2570
(บาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หมวด ประเภทท่ี แผนงาน
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีมา

30 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เก้าอ้ีประชุม  จ านวน 200 ตัว 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

31 สาธารณสุข ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ ถังพ่นชนิดอัดลมส าหรับฉีดพ่น
สารเคมีแบบตกค้าง จ านวน 5 ชุด

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ส านักปลัด

รวม 17,085,000 17,085,000 17,085,000 17,085,000 17,085,000
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