
 
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ของ 
 

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

 



คํานํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.  2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

เปนแผนปฏิบัติการพัฒนาทองถ่ินในระดับตําบล ภายใตวิสัยทัศนการพัฒนาตําบลซ่ึงไดกําหนดแผนงานการ

พัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจันอัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาและความ

เดือดรอนของประชาชนในทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายตามภารกิจและอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน

ตําบลจันอัดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 องคการบริหารสวนตําบลจันอัด จึงมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองเพ่ิมเติมโครงการ/กิจกรรมใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5 ข้ึน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ถึงเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561   

ขอ 9 “ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน” องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวจะเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและทองถ่ิน

ตอไป 

                                                      

        

 

                                                          คณะผูจัดทํา    

 คณะกรรมการสนับสนนุการจัดทําแผนพัฒนา 

    องคการบริหารสวนตําบลจันอัด 



 

 
สารบัญ 

 
หนา 

  
เหตุผลและความจําเปน            1   
รายละเอียดแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 5                

- แบบ ผ.07                    2-5 
- แบบ ผ.01                  6-18 
- แบบ ผ.08                19 -20 

       
 ภาคผนวก 
- คําสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด 
- คําสั่งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด 
- ประกาศคณะกรรมการสัดสวนประชาคมระดับตําบล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

 
 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 



 
 

เหตุผลและความจําเปน 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 5  

 
 

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลจันอัด ไดอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป    
(พ.ศ. 2561-2564) เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2559 ,แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 ,
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 ,แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) 
เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 3 เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561  และแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564 ) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 และและ
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2561 แลวนั้น  

เนื่องจาก องคการบริหารสวนตําบลจันอัด มีความตองการและความจําเปนเรงดวน ท่ีจะ
ดําเนินโครงการพัฒนาเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชนเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอประชาชนมากท่ีสุด โดยการแกไขปญหาในการจัดทําแหลงเก็บกักน้ําใชเพ่ือการอุปโภค-บริโภคของ
ประชาชน การกอสรางซอมแซมเสนทางคมนาคม จึงไดจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 5 องคการบริหารบริหารสวนตําบลจันอัด โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ถึงเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  

ขอ 22 เพ่ือประโยชนของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาทองถ่ิน  ใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมพรอมเหตุผลและความจําเปนเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน 

(2) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนา
ทองถ่ินเพ่ิมเติม สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงรางแผนพัฒนาทองถ่ินท่ี
เพ่ิมเติมใหสภาองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาตามมาตร 46 แหง
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 ดวย 

เม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีเพ่ิมเติมไดรับความเห็นชอบแลว ใหสงแผนพัฒนาทองถ่ิน
ดังกลาวใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช 

 

 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจันอัด 

1 
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 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

        แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  

แบบ  ผ. 07



3

แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

  1.1 แผนงานเคหะและชุมชน -       -             1         25,000        1         500,000       -       -             2         525,000        

                     รวม -      -            1         25,000       1         500,000      -      -            2         525,000       

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน -       -             8         2,073,000    14        2,892,000    2         530,000       24        5,495,000     

                     รวม -      -            8         2,073,000   14       2,892,000   2         530,000      24       5,495,000    

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

  4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน -       -             1         30,000        1         30,000        1         30,000        3         90,000         

  4.2 แผนงานสาธารณสุข -       -             1         50,000        1         50,000        1         50,000        3         150,000        

                     รวม -      -            2         80,000       2         80,000       2         80,000       6         240,000       

                 รวมทั้งสิ้น -      -            11       2,178,000   17       3,472,000   4         610,000      32       6,260,000    

ป 2562 ป 2563 ป2564 รวม 4 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ป 2561
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แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงน้ํา

  1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 6         1,950,000    9         6,031,150    8         6,524,000    14        17,214,150  37        31,719,300      

                       รวม 6         1,950,000   9         6,031,150   8         6,524,000   14       17,214,150  37       31,719,300     

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 21        3,896,000    43        8,945,600    26        6,153,800    11        3,599,300    101      22,594,700      

  2.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 1         200,000       1         200,000       1         200,000       1         200,000       4         800,000          

                     รวม 22       4,096,000   44       9,145,600   27       6,353,800   12       3,799,300   105     23,394,700     

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

  3.1 แผนงานการเกษตร 4         135,000       5         165,000       5         165,000       5         165,000       19        630,000          

  3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 12        742,000       13        804,000       13        772,000       13        772,000       51        3,090,000       

                     รวม 16       877,000      18       969,000      18       937,000      18       937,000      70       3,720,000      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม รวมถึงฉบับที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป2564 รวม 4 ป
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แบบ ผ. 07

ยุทธศาสตร
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

4.1 แผนงานการศึกษา 9         4,700,000    10        4,813,000    10        4,813,000    10        4,813,000    39        19,139,000      

4.2 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ 12        700,000       14        750,000       12        700,000       14        750,000       52        2,900,000       

4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 14        380,000       14        380,000       14        380,000       14        380,000       56        1,520,000       

4.4 แผนงานสาธารณสุข 8         760,000       10        930,000       10        930,000       10        930,000       38        3,550,000       

4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห 4         1,194,000    4         1,194,000    4         1,194,000    4         1,194,000    16        4,776,000       

4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน 13        1,140,000    12        1,070,000    12        1,070,000    12        1,070,000    49        4,350,000       

4.7 แผนงานงบกลาง 5         9,430,000    5         9,430,000    5         9,430,000    5         9,430,000    20        37,720,000      

                       รวม 65       18,304,000  69       18,567,000  67       18,517,000  69       18,567,000  270     73,955,000     

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 15        3,190,000    13        2,890,000    13        2,790,000    13        2,790,000    54        11,660,000      

5.2 แผนงานการศึกษา -       -             -       -             -       -             1         300,000       1         300,000          

5.3 แผนงานเคหะและชุมชน 1         29,900        -       -             -       -             -       -             1         29,900           

                     รวม 16       3,219,900   13       2,890,000   13       2,790,000   14       3,090,000   56       11,989,900     

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากร

  ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

 6.1 แผนงานสรางความเขมแข็ง 5         190,000       5         190,000       5         190,000       5         190,000       20        760,000          

 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน 1         150,000       1         150,000       1         150,000       1         150,000       4         600,000          

 6.3 แผนงานการเกษตร 4         180,000       4         180,000       4         180,000       4         180,000       16        720,000          

                     รวม 10       520,000      10       520,000      10       520,000      10       520,000      40       2,080,000      

                 รวมทั้งสิ้น 135     28,966,900  162     38,122,750  143     35,641,800  137     44,127,450  578     146,858,900   

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป2564 รวม 4 ป
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แบบ  ผ. 01

        แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  

 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 3   พัฒนาศักยภาพการท่องเที�ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื�อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื�นที� 

                                 ที� 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที�ทั�วถึงและยั�งยืนเพื�อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ / ที� 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั�นคงของบ้านเมือง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที� 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา / ที� 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม/ที� 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ที่ 7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา / ที่9 ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม

         4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการจิตอาสาหนวย

พระราชทานและ

ประชาชนจิตอาสา "เราทํา

ความดีดวยหัวใจ"

เพื่อบําเพ็ญสาธารณะ

ประโยชนในพื้นที่ตางๆ 

เพื่อบรรเทาความ

เดือดรอนและแกไขปญหา

ใหแกประชาชน

ภายในเขตพื้นที่ตําบลจัน

อัด หมูที่ 1-8

-          30,000      30,000      30,000      รอยละของ

ประชาชนที่ไดรับ

การแกไขปญหา

ความเดือดรอน

ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือและแกไข

ปญหาความเดือนรอน

สํานักปลัด

-         30,000    30,000    30,000    รวม      1     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

         4.2 แผนงานสาธารณสุข

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสัตวปลอดโรค คน

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข

บา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จ

พระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ

เพื่อใหสุนัขและแมวในเขต

ตําบลจันอัดไดรับการฉีด

วัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข

บาและควบคุมปองกันการ

ระบาดของโรคพิษสุนัขบา

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด

หมูที่ 1-8

-          50,000      50,000      50,000      รอยละของสัตวที่

ปลอดโรคและคน

ปลอดภัยภัยจากพิษ

สุนัขบา

สุนัขและแมวในเขต

ตําบลจันอัดไดรับการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรค

พิษสุนัขบาและ

ควบคุมปองกันการ

ระบาดของโรคพิษ

สุนัขบา

สํานักปลัด

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ

                             ที่ 2  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

             2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 720.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

-             245,000      -             -             กองชาง

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 

เมตร ยาว 345.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร

พรอมปายโครงการจํานวน

 1 ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

2 ชวงที่ 1 ถนนดินกวาง 

4.00 เมตร ยาว 100.00 

เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร

-             60,000        -             -             กองชาง

ชวงที่ 2 ถนนดินกวาง 

4.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

รอยละของความ

พอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

โครงการกอสรางถนน

ดินพรอมลงหินคลุก

ชวงประปา-ทอ

คอนกรีต หมูที่ 1 บาน

สําโรง

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

โครงการปรับปรุงถนน

หินคลุกโนนตาดวน 

หมูที่ 1 บานสําโรง

รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

ลงหินคลุกขนาดกวาง 

3.50 เมตร ยาว 100.00 

เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 

เมตร

3 โครงการกอสรางทอ

ลอดเหลี่ยม (Box 

Culvert) โนนตาดวน 

หมูที่ 1 บานสําโรง

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

Box Culvert ค.ส.ล. 

หลังทอกวาง 4.00 เมตร

 ขนาดชองกวาง 3.00 

เมตร ลึก 1.80 เมตร 

จํานวน 3 ชอง จํานวน 1

 ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             500,000      -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

4 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.จาก

บานนายชาญ - บาน

นางสาคร หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

ความยาวรวม 380.00 

เมตร (รวมงานรางฯ บอ

พัก และวางทอ พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             450,000      -             -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

5 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.จาก

บานนางสาคร - บาน

นานายเลิศ หมูที่ 2 

บานจันอัด

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

ความยาวรวม 245.00 

เมตร (รวมงานรางฯ บอ

พัก และวางทอ พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             350,000      -             -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

6 เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

 - วางทอ ค.ส.ล. ขนาด 

Ø 1.00 เมตร 2 แถว ๆ 

ละ 5 ทอน

-             -             150,000      -             กองชาง

 - กอสรางกําแพง ค.ส.ล.

 ปากทอ 2 ดาน พรอม

ชุดบานประตูเปด - ปด

 - ถมดินหลังทอใชเปน

ทางขามกวาง 4.00 เมตร

 ยาว 15.00 เมตร

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ

 อบต. กําหนด)

7 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก

บานนานายเลิศ - บาน

นาเฉียบ หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

ความยาวรวม 165.00 

เมตร (รวมงานรางฯ บอ

พัก และวางทอ พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             25,000        -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการกอสรางจุด

เปด - ปดน้ํา คลอง

ตลาดแค หมูที่ 2 บาน

จันอัด

รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

8 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.จาก

บานผูชวยจวน - บาน

นางสาคร หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

ความยาวรวม 225.00 

เมตร (รวมงานรางฯ บอ

พัก และวางทอ พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             350,000      -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

9 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.จาก

แยกบานนายถวิล - 

บานนายจวน หมูที่ 2 

บานจันอัด

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

ความยาวรวม 120.00 

เมตร (รวมงานรางฯ บอ

พัก และวางทอ พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             -             200,000      รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

10  - รื้อถอนถนนเดิม หนา

 .015 เมตร พื้นที่

ดําเนินการ 51.00 ตาราง

เมตร

-             350,000      -             -             กองชาง

 - กอสรางทอลอดเหลี่ยมขนาด

 1.50 x 1.50 ม. จํานวน 4 ชอง

 กวาง 4.00 ม.

 - กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง

 4.00 เมตร ยาวรวม 15.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร

พรอมปายโครงการจํานวน 1

 ปาย (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

โครงการกอสรางทอ

เหลี่ยมพรอมถนน ค.

ส.ล. ซอยขางบานนาง

จอยถึงบานนางพิช หมู

ที่ 3 บานเหลา

เพื่อระบายน้ําทวม

ขังและความ

สะดวกในการ

สัญจรใปมาของ

ประชาชนในพื้นที่

รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

โครงการ

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็วและ

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

11 จุดที่ 1 สามแยกรานคา เชื่อม

ถนนบานเหลา-บานดอน เท ค.

ส.ล. พื้นที่ 25 ตารางเมตร หนา

 0.25 เมตร  (ทางเชื่อมถนน

บานเหลา-บานดอน)

-             -             100,000      -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

จุดที่ 2 ตอจากจุดที่ 1 เขาซอย

กลางบาน เทถนน ค.ส.ล. กวาง

 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา

 0.20 เมตร

จุดที่ 3 ตอจากจุดที่ 2 เขาซอย

กลางบาน เทถนน ค.ส.ล. กวาง

 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา

 0.20 เมตร

จุดที่ 4 ตอจากจุดที่ 3 เขาซอย

กลางบาน เทถนน ค.ส.ล. กวาง

 3.00 เมตร ยาว 10 เมตร หนา

 0.20 เมตร

 - ใสทอ PVC ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 

13.50 จํานวน 2 แถว ใส

ตะแกรงปากทอ

 - พรอมลงยางมะตอยถุง

สําเร็จรูปเชื่อมทางตางระดับ 

30 ถุง

12 โครงการกอสรางถนน

หินคลุกจากหัวสะพาน

 - บานนางศรีภัย หมูที่

 4 บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 160.00 เมตร หนา

เฉลี่ย 0.10 เมตร (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

-             -             42,000        -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

โครงการเสริมถนน ค.

ส.ล. ซอยกลางบาน 

จากบานนางสําลี - 

ถนนดําสายบานสําโรง

 พรอมวางทอระบายน้ํา

 หมูที่ 3 บานเหลา

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

13  - วางทอ ค.ส.ล. จํานวน

 3 จุด

-             70,000        -             -             กองชาง

จุดที่ 1 วางทอ ค.ส.ล. 

ขนาด Ø 0.60 เมตร 

พรอมเทคอนกรีตรองทอ

และดินกลบหลังทอให

เรียบรอย

จุดที่ 2-3 วางทอ ค.ส.ล.

 ขนาด Ø 1.00 เมตร 

พรอมเทคอนกรีตรองทอ

และดินกลบหลังทอให

เรียบรอย

14 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. จากบานนายเสงี่ยม -

 บานนางสําเนียง หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 40.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-             50,000        -             -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

15 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 3.00 เมตร

 ยา 55.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร

-             -             135,000      -             กองชาง

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 เมตร

 ยา 18.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร

พรอมปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.กําหนด)

รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.

เหมืองทุงโพธิ์ลงลําคลัง

 หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. สายบานนาย

บุญธรรม-บานนางแตว 

(สวนที่เหลือ) หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



 14

แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

16 โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล. ซอยบานนางสี

นวล หมูที่ 5 บานดาน

ติง

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 108.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

ตามแบบ อบต.กําหนด)

-             -             280,000      -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

17 ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 2.50 

เมตร ยาว 615.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

-             -             285,000      -             กองชาง

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 2.50 

เมตร ยาว 895.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

พรอมปายโครงการจํานวน

 1 ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

18 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก 

3 แยก - บานนายสม

จิต หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.

ส.ล. พรอมวางทอ ค.ส.ล.

 Ø 0.30 เมตร และบอ

พักน้ําทิ้ง ค.ส.ล. โดย

ความยาวรวมไมนอยกวา

 94.00 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-             -             210,000      -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

โครงการกอสรางถนน

หินคลุก จากนานาง

ทองยอย - นานายชีพ 

หมูที่ 5 บานดานติง

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา

ที่



 15

แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

19 โครงการกอสรางราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก

 บานนายกลอม - สาม

แยกบานนางพิศเพลิน 

หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.

ส.ล. พรอมวางทอ ค.ส.ล.

 Ø 0.30 เมตร และบอ

พักน้ําทิ้ง ค.ส.ล. โดย

ความยาวรวมไมนอยกวา

 100.00 เมตร พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             250,000      -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

20 โครงการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก

โนนตามาลงคลองโตนด

 หมูที่ 7 บานใหม

เพื่อระบายน้ําทวม

ขัง

กอสรางรางระบายน้ํา ค.

ส.ล. พรอมวางทอ ค.ส.ล.

 Ø 0.30 เมตร และบอ

พักน้ําทิ้ง ค.ส.ล. โดย

ความยาวรวมไมนอยกวา

 250.00 เมตร พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-             -             200,000      -             รอยละของการ

ระบายน้ําออก

จากพื้นที่ทวมขัง

น้ําทวมขังไดรับ

การระบายที่

รวดเร็ว

กองชาง

21 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. จากบานนายอุย

 - นานางประทีป หมูที่

 8 บานโคงกระพี้

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 195.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-             498,000      -             -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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แบบ ผ.01

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

22 โครงการกอสรางถนน 

ค.ส.ล. จากนานาง

ประทีป-ถนนลาดยาง 

หมูที่ 8 บานโคงกระพี้ 

(สวนที่เหลือ)

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 42.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-             -             110,000      -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

23 โครงการปรับปรุงถนน

 ค.ส.ล. ซอยบานนาย

บุญทิ้ง หมูที่ 8 บาน

โคงกระพี้

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 18.00 เมตร (หรือ

คอนกรีตไมนอยกวา 

8.10 ลบ.ม. พรอมลง

ยางมะตอยถุงสําเร็จรูป 

30 ถุง ความยาวทาง

เชื่อม 2.00 เมตร กวาง 

4.00 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-             -             30,000        -             รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

24 โครงการปรับปรุงถนน

 ค.ส.ล. ซอยตรงขาม

ประตูโรงเรียนบานจัน

อัด หมูที่ 8 บานโคง

กระพี้

เพื่อความสะดวก

ในการสัญจรใปมา

ของประชาชนใน

พื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-             -             -             330,000      รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกใน

การสัญจรไปมา

กองชาง

-            2,073,000   2,892,000   530,000      รวม      24     โครงการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



7

แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่     3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที่ 1 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการสานตอแนวทางพระราชดําริ

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานการพัฒนาดานแหลงน้ํา

              1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบ

การผลิตน้ําประปาหมูที่ 1

 บานสําโรง

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

กอสรางอาคารระบบ

กรองน้ําประปาเพิ่มเติม

และปรับปรุงระบบสง

กําลังไฟฟาสําหรับระบบ

การผลิตน้ําประปา

โดยเฉพาะ พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต.กําหนด

-         -         500,000   -         รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีประปา

อยางสะอาดและ

เพียงพอ

กองชาง

2  - ขุดรองระบายน้ํา 

กวาง 0.50 เมตร ยาว

 341.00 เมตร

-         25,000    -         -         รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีประปา

อยางสะอาดและ

เพียงพอ

กองชาง

 - วางทอกลม ค.ส.ล 

Ø 0.60 เมตร จํานวน 

9 ทอน

-        25,000    500,000  -        

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

โครงการขุดลอกรอง

ระบายน้ําจากบานนางบัว

 - หนองทับเยี่ยว หมูที่ 2

 บานจันอัด

รวม      2     โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา



19

แบบ  ผ.  08



20

แบบ ผ.08

เปาหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ) 2561 2562 2563 2564

1 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาเกาอี้นวมขาชุบ จํานวน 20 ตัว -         30,000  -      -      สํานักปลัด

2 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑสํานักงาน เพื่อจัดหาพัดลม

อุตสาหกรรม

แบบตั้งพื้น ขนาดไม

นอยกวา 18 นิ้ว 

จํานวน 6 ตัว

-         60,000  -      -      สํานักปลัด

3 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑโฆษณาและ

เผยแพร

เพื่อจัดหาเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร

ระดับ XGA ขนาด 

4,000 ANSI Lumens 

จํานวน 1 เครื่อง

-         42,500  -      -      สํานักปลัด

4 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับ

งานสํานักงาน

จํานวน 1 เครื่อง (ตาม

แบบมาตรฐาน

กระทรวง ICT)

-         16,000  -      -      กองคลัง

5 แผนงานบริหารทั่วไป คาครุภัณฑ ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพื่อจัดหาเครื่องสแกนเนอร

 สําหรับงานเก็บเอกสาร

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

จํานวน 1 เครื่อง (ตาม

แบบมาตรฐาน

กระทรวง ICT)

-         18,000  -      -      กองคลัง

6 แผนงานเคหะและชุมชน คาครุภัณฑ ครุภัณฑอื่น เพื่อจัดหาปมไดโวดูดโคลน 

(ดูดน้ํา)

จํานวน 3 เครื่อง -         15,000  -      -      กองชาง

ที่

บัญชีแผนครุภัณฑ

ของ องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5

หนวยงานที่

รับผิดชอบหลัก
งบประมาณและที่ผานมา

วัตถุประสงคประเภทหมวดแผนงาน



 2

ที่ โครงการ งบประมาณ แหลงที่มา

หมูที่ 1 บานสําโรง

1 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปาหมูที่ 1 บานสําโรง 500,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 2

2 โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box Culvert) โนนตาดวน หมูที่ 1 

บานสําโรง

500,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 3

หมูที่ 2 จันอัด

3 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.จากบานผูชวยจวน - บานนาง

สาคร หมูที่ 2 บานจันอัด

350,000      แผนชุมชน ลําดับที่ 2

4 โครงการกอสรางจุดเปด - ปดน้ํา คลองตลาดแค หมูที่ 2 บานจันอัด 150,000      แผนชุมชน 62

หมูที่ 3 บานเหลา

5 โครงการเสริมถนน ค.ส.ล. ซอยกลางบาน จากบานนางสําลี - ถนนดํา

สายบานสําโรง พรอมวางทอระบายน้ํา หมูที่ 3 บานเหลา

100,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 2

หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

6 โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากหัวสะพาน - บานนางศรีภัย หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

42,000         แผนชุมชน ลําดับที่ 2

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนายบุญธรรม-บานนางแตว (สวน

ที่เหลือ หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

135,000        นายก อบต.

หมูที่ 5 บานดานติง

8 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยบานนางสีนวล หมูที่ 5 บานดานติง 280,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 2

9 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากนานางทองยอย - นานายชีพ หมูที่ 5 

บานดานติง

285,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 3

หมูที่ 6 บานดอน

10 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก 3 แยก - บานนายสมจิต หมู

ที่ 6 บานดอน

210,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 1

11 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก บานนายกลอม - สามแยก

บานนางพิศเพลิน หมูที่ 6 บานดอน

250,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 2

หมูที่ 7 บานใหม

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. จากโนนตามาลงคลองโตนด หมูที่

 7

200,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 1

หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

13 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยบานบุญทิ้ง หมูที่ 8 บานโคงกระพี้ 30,000         แผนชุมชน ลําดับที่ 1

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากนานางประทีป-ถนนลาดยาง หมูที่ 8 

บานโคงกระพี้ (สวนที่เหลือ)

110,000        นายก อบต.

3,142,000    

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) 

เพื่อจัดทํางบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม     
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ที่ โครงการ งบประมาณ แหลงที่มา

หมูที่ 1 บานสําโรง

1 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกโนนตาดวน หมูที่ 1 บานสําโรง 245,000      แผนชุมชน ลําดับที่ 1

2 โครงการกอสรางถนนดินพรอมลงหินคลุกชวงประปา-ทอคอนกรีต 

หมูที่ 1 บานสําโรง

60,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 4

หมูที่ 2 จันอัด

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.จากบานนายชาญ - บานนางสาคร

 หมูที่ 2 บานจันอัด

450,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 1

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.จากบานนางสาคร - บานนานาย

เลิศ หมูที่ 2 บานจันอัด

350,000        แผนชุมชน ลําดับที่ 2

5 โครงการขุดลอกรองระบายน้ําจากบานนางบัว - หนองทับเยี่ยว หมูที่

 2 บานจันอัด

25,000        นายก อบต.

หมูที่ 3 บานเหลา

6 โครงการกอสรางทอเหลี่ยมพรอมถนน ค.ส.ล. ซอยขางบานนางจอ

ยถึงบานนางพิช หมูที่ 3 บานเหลา

350,000      แผนชุมชน ลําดับที่ 3

7 โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายบานเหลา-บานดอน (สามแยก

โรงเรียน) หมูที่ 3

130,000      แผนพัฒนา ป 62

หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายเสงี่ยม - บานนางสําเนียง 

หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

50,000         แผนชุมชน ลําดับที่ 1

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.เหมืองทุงโพธิ์ลงลําคลัง หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

70,000         แผนชุมชน ลําดับที่ 3

หมูที่ 5 บานดานติง

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก บานนายสนั่น - ลําคลัง หมูที่ 5 175,000      แผนพัฒนา ป 62

หมูที่ 7 บานใหม

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุกจากศาลปูตา-ทาเชิงมา หมูที่ 7 199,000      แผนพัฒนา ป 62

หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายอุย - นานางประทีป หมูที่

 8

498,000      แผนชุมชน ลําดับที่ 4

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายประยูร-เหมือง หมูที่ 8 200,000      แผนพัฒนา ป 62

2,802,000   

โครงการจายขาดงบประมาณป 2562

รวม     
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แบบ ผ.01

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที� 1  การพัฒนาและเพิ�มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ

                                 ที� 2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมาที� 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ที� 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื�นฐาน

             2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2561 2562 2563 2564 ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการกอสรางทอลอด

เหลี่ยม (Box Culvert) 

คลองกลางบาน หมูที่ 1 

บานสําโรง

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

Box Culvert ค.ส.ล. 

แบบ 5 ชอง ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ทอยาว 5.50 เมตร

 มุมเอียง 30 องศา 

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ

 อบต.กําหนด)

-        600,000  -        -        รอยละของการ

ระบายน้ําออกจาก

พื้นที่ทวมขัง

ประชาชนที่ใช

เสนทางไดรับความ

สะดวกในการสัญจร

ไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

2 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกสายหนองทับเยี่ยว หมู

ที่ 2 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 2.50 เมตร 

ยาว 630.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        116,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา
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3 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกสายขางประปา - ถนน

เลียบคลอง หมูที่ 2 บานจัน

อัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ความยาว 360.00 เมตร

 ความหนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        100,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

4 โครงการปรับปรุงถนน ค.

ส.ล. เทคอนกรีตทับหนา 

บานนางสาคร - บานนาย

จวน หมูที่ 2 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมไหล

ทางดิน กวาง 0.50 เมตร

 ยาว 200.00 เมตร หนา

 0.10 เมตร ทั้งสองขาง 

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ

 อบต. กําหนด)

-        292,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

5 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกหนาบานนายจรูญ - 

หวยแยก หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.50 เมตร 

ยาว 815.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        200,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

6 โครงการปรับปรุงถนน ค.

ส.ล. โดยเทคอนกรีตทับหนา

 สายวัดดานติง หมูที่ 5 

บานดานติง

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 60.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        90,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4
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7 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล.จากแยกบานนาย

ถวิล - แยกบานนายสมจิต 

หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

พรอมฝาปด และบอพัก 

ค.ส.ล. 3 จุด ความยาว

รวมบอพัก ค.ส.ล. 3 จุด 

45.00 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        100,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

8 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. จากบานนายเชิด-บาน

จันอัด หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 192.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมไหล

ทางดิน กวาง 0.50 เมตร

 ยาว 192.50 เมตร หนา

 0.15 เมตร ทั้งสองขาง 

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย (ตามแบบ

 อบต. กําหนด)

-        404,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

1 กอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box

 culvert) ค.ส.ล. ทางขาม

โนนพุดซา

เพื่อระบายน้ําทวมขัง Box culvert ค.ส.ล. 

ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร

 2 ชอง ขนาดหลังทอยาว

 4.00 เมตร

-        300,000  300,000  -        รอยละของการ

ระบายน้ําออกจาก

พื้นที่ทวมขัง

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

2 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายสระวัดจันอัด-สระ

ประปาจันอัด หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 180.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

405,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง
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  ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

3 โครงการปรับปรุงผิวถนน 

ค.ส.ล. สายบานเหลา-บาน

ดอน หมูที่ 3 บานเหลา

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 55.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอมไหลทาง ค.ส.ล. 

กวาง 0.50 เมตร ยาว 

55.00 เมตร หนา 0.10 

เมตร 1 ขาง (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

500,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 230.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอมไหลทาง ค.ส.ล. 

กวาง 0.50 เมตร ยาว 

230.00 เมตร หนา 0.10

 เมตร 1 ขาง (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)
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4 โครงการปรับปรุงผิวถนน 

ค.ส.ล. สายบานเหลา-บาน

ดอน (สามแยกโรงเรียน) 

หมูที่ 3 บานเหลา

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 65.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมไหล

ทาง ค.ส.ล. กวาง 0.50 

เมตร ยาว 65.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร 1 ขาง 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-        130,000  130,000  130,000  รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายบานนายบุญ

ธรรม-บานนางแตว หมูที่ 4

 บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 120.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

195,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

6 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายบานนายเดน หมูที่

 4 บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 160.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        250,000  250,000  -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

7 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายโรงฆาสุกร-หนอง

ตะไก หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        -        820,000  820,000  รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

8 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายบานนายถวิล-บาน

นายสอน หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 200.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร  (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        310,000  310,000  310,000  รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง
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7 โครงการปรับปรุงถนน ค.

ส.ล. โดยเทคอนกรีตทับหนา

 จากบานนายถวิล - สาม

แยก หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 60 เมตร หนา 0.10

 เมตร พรอมไหลทางดิน

กวาง 0.50 เมตร ยาว 

155.00 เมตร หนา 0.10

 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        89,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1 หนา 12

 ขอ 9

ถนนหินคลุก

5 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกหนาบานนายจรูญ - 

บานนายเดน หมูที่ 4 บาน

โคงกระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        84,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

หนา 12 ขอ 10

11 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก สายหนองหิน หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

150,000  150,000  150,000  -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

12 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก สายเลียบสระโนน

หนองบอ หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 270.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

60,000    60,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

ถนนลูกรัง

13 โครงการถนนลูกรัง เสนทาง

ถนนหนองบอ-บานนาง

บําเพ็ญ หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 185.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร  (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        13,300   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง
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ทอ/รางระบายน้ํา

14 โครงการกอสรางทอและราง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. จากถนน-

หนองบอ หมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ทอ ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร รางระบายน้ํา ค.

ส.ล. ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ยาว 220.00 เมตร 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

200,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

1 โครงการปรับปรุงถนน ค.

ส.ล. จากแยกประปาไปถึง

ถนนลาดยาง (สวนที่เหลือ) 

บานสําโรง หมูที่ 1

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดความยาว 59.00 

เมตร กวาง 4.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พรอม

ไหลทาง ค.ส.ล. ยาว 

59.00 เมตร กวาง 0.50 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

ทั้งสองขาง ตามแบบ 

อบต. กําหนด

128,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง

2 เทพื้น ค.ส.ล. จํานวน 2 

จุด

100,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

ั ไ

กองชาง

จุดที่ 1 ศูนย อปพร. 

อบต.จันอัด ขนาดกวาง 

8.00 เมตร ยาว 9.50 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

และขนาดกวาง 6.00 

เมตร ยาว 8.50 เมตร 

หนา 0.10 เมตร

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

บริเวณที่ทําการ อบต.จันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่
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จุดที่ 2 บริเวณที่ทําการ 

อบต.จันอัด ขนาดกวาง 

5.00 เมตร ยาว 31.00 

เมตร หนา 0.10 เมตร 

ตามแบบ อบต.กําหนด

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. จาก

หนาบานนายตูถึงคลอง  

หมูที่ 1

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 45.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร

97,000    -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 50 ขอ 3 ป 61

 เปลี่ยนจาก 89,500 

เปน 97,000.-บาท

2 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. สายรอบบานโนน หมูที่

 2 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 162.00 

เมตร หนา 0.15 (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

381,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 

3.00 เมตร ยาว 20.00 

เมตร หนา 0.15 (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

3 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุก จากประปาไปทํานบทา

เขมร หมูที่ 2 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

-        200,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 52 ขอ 12  

เปลี่ยนงบประมาณ

จากป 61 ไป ป 62

 

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 50 ขอ 4 ป 61

 เปลี่ยนงบประมาณ

จาก 500,000.-บาท 

เปน 381,000.-บาท
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4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

จากทํานบวังเทาไปปลาย

เหมือง หมูที่ 2 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 700.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

80,000    -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 54 ขอ 24 ป 

61 เปลี่ยนจาก 

67,900 เปน 

80,000.-บาท

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

จากประปาไปลําเชียงไกร 

(ฝงตะวันออก) หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 2,000.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

-        200,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 54 ขอ 25  

เปลี่ยนงบประมาณ

จากป 61 ไป ป 62

1 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกจากโนนกระเบื้องไป

เหมืองสหกรณ หมูที่ 2 บาน

จันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 2.50 เมตร 

ยาว 1,000.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร พรอม

ปายโครงการจํานวน 1 

ปาย (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        184,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 31 ขอ 6

3 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. เสนโนนดินทรายเชื่อม

ถนนลาดยาง หมูที่ 3 บาน

เหลา

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 50.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร พรอมไหล

ทางดิน กวาง 0.50 เมตร

 ยาว 50.00 เมตร หนา 

0.15 (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        100,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 32 ขอ 7

8 โครงการกอสรางไหลทาง/

เสริมไหลทางเสนหนาวัดถึง

บานดอน หมูที่ 3 บานเหลา

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ไหลทางขนาดกวาง 0.50

 เมตร ยาว 165.00 เมตร

 หนา 0.10 เมตร ทั้ง

สองขาง (ตามแบบ อบต.

 กําหนด)

-        -        90,000   90,000   รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 53 ขอ 20 

ยกเลิกป 61 และเพิ่ม

งบประมาณป 63 

และ 64 ปละ 

90,000.-บาท
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9 โครงการกอสรางถนน ค.

ส.ล. จากหัวสะพานถึงบาน

นายสนั่น หมูที่ 5 บานดาน

ติง

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 117.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

250,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 51 ขอ 8 ยาย

งบประมาณป 62 

มาป 61

10 กอสรางถนน ค.ส.ล. จาก

บานนางรุจิราไปถึงบานนาง

จําป หมูที่ 5 บานดานติง

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 300.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        450,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 51 ขอ 6 ยาย

งบประมาณป 61 

มาป 62

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. จาก

บานนายประนอมถึงบาน

นายเอกชัย หมูที่ 8 บาน

โคงกระพี้

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 130.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

281,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 51 ขอ 10 

เปลี่ยนแปลงขนาด

และงบประมาณ

12 กอสรางถนน ค.ส.ล. จาก

บานนายประยูรถึงเหมือง 

หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 80.00 เมตร หนา 

0.15 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        200,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 52 ขอ 11 ยาย

งบประมาณจากป 61

 มาป 62

ถนนหินคลุก

13 โครงการปรับปรุงถนนหิน

คลุก เสนทางสายหลังวัด

บานโคงกระชาย หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 500.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        100,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 52 ขอ 13 

ยายจากป 61 มาป 62
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2 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกเสนไปสระหนองไทร 

หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 36.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        10,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 33 ขอ 14

4 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกหนาบานนายถวิล - 

บานนางทองมวน หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 73.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        15,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 34 ขอ 15

16 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกเลียบคลองโตนด หมูที่ 

7 บานใหม

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาวรวมทั้งสองฝง 

1,000.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

132,000  -        -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 53 ขอ 19 ยาย

งบประมาณป 64 

มาป 61

ถนนดิน

17 โครงการกอสรางถนนดิน

จากโนนระเวียงถึงบานโคง

กระพี้ หมูที่ 5 บานดานติง

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 400.00 เมตร หนา 

0.40 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        32,000   -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 55 ขอ 28 

ยายจากป 61 มาป 62

1. เสริมดินขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 666.00 

เมตร สูง 0.60 เมตร

340,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง 

ครั้งที่ 1 หนา 34

  

6 โครงการกอสรางถนนดินลง

หินคลุก บานนายสนั่น - ลํา

คลัง หมูที่ 5 บานจันอัด

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

-        
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2. ลงหินคลุก ขนาดกวาง

 4.00 เมตร ยาว 666.00

 เมตร หนา 0.10 เมตร 

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย(ตามแบบ

 อบต. กําหนด)

ถนนลูกรัง

19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง 

เสนทางโนนกระสัง-บาน

ฝายหมูที่ 6 บานดอน

เพื่อความสะดวกใน

การสัญจไปมา ของ

ประชาชนในพื้นที่

ขนาดกวาง 43.00 เมตร

 ยาว 2,500.00 เมตร 

หนา 0.10 เมตร (ตาม

แบบ อบต. กําหนด)

-        -        -        250,000  รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 54 ขอ 21 ยาย

งบประมาณจากป 61

 มาป 64

ทอ/รางระบายน้ํา

20 โครงการกอสรางรางระบาย

น้ํา ค.ส.ล. จากบานนาง

เพ็ญถึงคลองโตนด หมูที่ 7 

บานใหม

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ทอ ค.ส.ล. ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 0.40 

เมตร หรือรางระบายน้ํา 

ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.40 

เมตร ยาว 200.00 เมตร 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        132,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 56 ขอ 35 ยาย

งบประมาณจากป 61

 มาป 62

1 ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง เพื�อความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด 257,000 - - - ถนน คสล. กว้าง4 ม. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

จากบ้านนางมาลัย-บ้านนาย สัญจรไป-มา ของประชาชน  กว้าง 4.00ม. ยาว 130ม. ยาว4.00ม.หนา สะดวกในการสัญจร

เทา บ้านสําโรง หมู่ที�1 ในพื�นที� หนา 0.15ม. 0.15ม จํานวน 1 สาย ไปมา

2 ก่อสร้างถนน คสล.จาก เพื�อความสะดวกในการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด - 696,500 - - ถนน คสล. กว้าง 4 ม. ประชาชนได้รับความ กองช่าง

โนนด้วนไปถนนใหญ่ หมู่ที� 1สัญจรไป-มา ของประ กว้าง4.00ม.ยาว 350ม. ยาว350ม.หนา สะดวกในการสัญจร

                   

 

 

 

ครงท 1 หนา 34

 ขอ 18
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ชาชนในพื�นที� หนา 0.15 ม. 0.15ม จํานวน 1 สาย ไปมา

7 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้าน สัญจรไป-มา ของประชาชนกว้าง4.00ม. ยาว 30 ม. 60,000       - - - ยาว30 ม.หนา0.15ม สะดวกในการสัญจร กองช่าง

นางติ�วถึงบ้านนางติ�ม ในพื�นที� หนา 0.15 ม. จํานวน 1 สาย ไปมา

หมู่ที� 5

9 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์ เพื�อความสะดวกในการ ก่อสร้างลานเอนกประสงค 100,000 - - - ก่อสร้างลานเอนก- ประชาชนได้รับความ กองช่าง

(คสล.) บริเวณโนนหนองบ่อ ทํากิจกรรมของประชาชน (คสล.) บริเวณโนนหนองบ่อ ประสงค์ (คสล.) สะดวกในการสัญจร

หมู่ที� 6 ในพื�นที� พื�นที� 30 ตร.ม. บริเวณโนนหนอง ไปมา

ถนนหินคลุก

14 ปรับปรุงถนนลงหินคลุก จํานวนเพื�อบรรเทาปัญหาการ ก่อสร้างถนนลงหินคลุก - 16,800 - - ถนนหินคลุก 1สาย ประชาชนได้รับความ กองช่าง

3ช่วง ช่วงที�1 ถนนดํา-บ้านตา สัญจรที�ยากลําบาก  จํานวน 3 ช่วง ช่วงที� 1 จํานวน 3 ช่วง สะดวกในการสัญจร

เมือง ช่วงที�2 บ้านนายบ่อ- ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว ไปมา

บ้านนายสวง ช่วงที�3 ซอย 36ม. หนาเฉลี�ย 0.10ม. 

นางสุวรรณ บ้านใหม่ หมู่ที�7  ช่วงที�2 ขนาดกว้าง 3.00ม.

ยาว30ม. หนาเฉลี�ย 0.10ม.

.ช่วงที�3ขนาดกว้าง 3.00ม.

 ยาว 30ม.หนาเฉลี�ย 0.10ม.

9 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกเหมืองทุงหนองหิน หมู

ที่ 7 บานใหม

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 800.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        177,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.

2561-2564) 

หนา 53 ขอ 15
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8 โครงการกอสรางถนนหิน

คลุกจากศาลปูตา-ทาเชิงมา

 หมูที่ 7 บานใหม

เพื่อความสะดวกในการ

สัญจรใปมาของประชาชน

ในพื้นที่

ขนาดกวาง 3.00 เมตร 

ยาว 900.00 เมตร หนา 

0.10 เมตร พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        199,000  -        -        รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

ถนนของประชาชน

ประชาชนไดรับ

ความสะดวกในการ

สัญจรไปมา

กองชาง 

เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.

2561-2564) 

หนา 53 ขอ 18

ถนนลูกรัง

22 ก่อสร้างถนนลูกรัง เส้นทาง เพื�อให้ประชาชนได้มีถนนใชก้่อสร้างถนนลูกรัง - - - 13,300 ถนนลูกรัง กว้าง ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

ถนนหนองบ่อ-นานางบําเพ็ญ ในการคมนาคมอย่างสะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 185 ม. 3.00ม.ยาว 185 ม. สัญจรได้รับความ

บ้านดอน  หมู่ทื� 6 หนา 0.10 ม. หนาเฉลี�ย 0.10ม. สะดวก

23 ก่อสร้างถนนลูกรัง จากบ้านโน เพื�อให้ประชาชนได้มีถนนใชก้่อสร้างถนนลูกรัง - - 100,000 - ถนนลูกรัง กว้าง ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

ถึง 4 แยก นานายเลิศ ในการคมนาคมอย่างสะดวก กว้าง 3 ม. ยาว 270 ม. 3.00ม.ยาว 270 ม. สัญจรได้รับความ

 หมู่ที� 2 หนา 0.10 ม. หนาเฉลี�ย 0.10ม. สะดวก

27 ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบคลอง เพื�อให้ประชาชนได้มีถนนใชก้่อสร้างถนนลูกรัง - - - 291,000 ถนนลูกรัง กว้าง ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

ลําเชียรไกร  หมู่ที� 8 ในการคมนาคมอย่างสะดวก กว้าง 4 ม. ยาว 3,000 ม. 4.00ม.ยาว 3,000 ม. สัญจรได้รับความ

หนา 0.10 ม. หนาเฉลี�ย 0.10ม. สะดวก

ถนนดิน

30 ปรับเกลี�ยถนนดินเหมืองน้อยจาเพื�อให้ประชาชนได้ใช้ ก่อสร้างถนนดิน กว้าง - 291,000 - - ถนนดิน กว้าง ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

หมู่ที� 8 ถึง หมู่ที� 5 ในการคมนาคมอย่างสะดวก 4 ม. ยาว 3,000 ม. 4.00ม.ยาว 3,000 ม. สัญจรได้รับความ

 หนา 0.40 ม. หนาเฉลี�ย 0.40ม. สะดวก

ท่อ/รางระบายนํ�า

31 วางท่อหรือรางระบายนํ�าจาก เพื�อระบายนํ�าที�ท่วมขังหน้า ท่อ/รางระบายนํ�าขนาด - - - 965,000 ท่อ/รางระบายนํ�า ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

หน้าวัดไปลงคลอง หมู่ที� 1 วัดไปลงคลอง กว้าง 0.40 ม. ขนาดกว้าง0.40 ม. ได้รับความสะดวก

 ยาว 150 ม. ยาว 150 ม. 

จํานวน 1 จุด   

32 ก่อสร้างท่อเหลี�ยมระบายนํ�า เพื�อระบายนํ�าออกจาก ก่อสร้างท่อเหลี�ยมระบายน  - - 723,500 - ท่อเหลี�ยมระบายนํ�า ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง
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หมู่ที� 5  (จํานวน 3 จุด) หมู่บ้านประชาชนปลอดภัย ขนาดกว้าง1.80x1.80ม. ขนาดกว้าง1.80 ได้รับความสะดวก

ในการคมนาคม ยาว 4ม. จํานวน 3 จุด   x1.80ม.ยาว 4ม. 

จุดท1ีหลังเมรุวัดบ้าน จํานวน 3 จุด   

ด่านติง 

จุดท2ี เหมืองใหญ่

จุดท3ี เหมืองน้อย

ลงฝายลําเชียงไกร 

33 ก่อสร้างรางระบายนํ�ารอบๆหมู่ เพื�อระบายนํ�าที�ท่วมขัง ท่อ/รางระบายนํ�าขนาด - 600,000 - - ท่อ/รางระบายนํ�า ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

บ้าน หมูที� 6 ออกจากหมู่บ้าน กว้าง 0.40 ม. ขนาดกว้าง0.40 ม. ได้รับความสะดวก

ยาว 1,000 ม. ยาว 1,000 ม. 

จํานวน 1 จุด   

34 ก่อสร้างรางระบายนํ�าจากบ้านเพื�อระบายนํ�าที�ท่วมขังหน้า ท่อ/รางระบายนํ�าขนาด 165,000 - - - ท่อ/รางระบายนํ�า ประชาชนที�ใช้เส้นทาง กองช่าง

นางต่วนถึงคลอง  หมู่ที� 7 บ้านนางต่วนไปลงคลอง กว้าง  0.40 ม. ขนาดกว้าง0.40 ม. ได้รับความสะดวก

ยาว 250 ม. ยาว 250 ม. 

จํานวน 1 จุด 

ขยายเขตไฟฟ้า/ไฟฟ้าสาธารณะ

36 ติดตั�ง และซ่อมบํารุงระบบ เพื�อคุณภาพชีวิตความเป็น ติดตั�ง และซ่อมบํารุง 200,000 200,000 200,000 200,000 ติดตั�งซ่อมบํารุง ติดตั�งระบบไฟฟ้าแสง กองช่าง

ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน อยู่และความปลอดภัยของ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบไฟฟ้าแสงสว่า  สว่างเพื�อความปลอด

 หมู่ที� 1-หมู่ที� 8 ประชาชน และจุด แยกและจุดเสี�ยง จํานวน 8 หมู่บ้าน ภัยในชีวิตและทรัพย์

ต่างๆ  ในพื�นที� หมู่ที� 1-8 สินของประชาชน

จัดทําผังเมือง ปรับปรุงแผนที�ภาษี

37 ปรับปรุงแผนที�ภาษี เพื�อพัฒนาระบบแผนที�ภาษี พื�นที�ในเขตองค์การ 200,000 200,000 200,000 200,000 ปรับปรุงแผนที�ภาษี ประชาชนได้รับการ กองคลัง

หมู่ที� 1-8 ของตําบลจันอัดอย่าง บริหารส่วนตําบลจันอัด จํานวน 8 หมู่บ้าน บริการด้านการจัดเก็บ

ต่อเนื�อง ทั�ง 8หมู่บ้าน ภาษี  อย่างเป็นธรรม

และทั�วถึง

3,943,561 7,634,162 3,276,063 3,271,864

ป 2561  จํานวน   22   โครงการ
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ป 2562  จํานวน   36   โครงการ

ป 2563  จํานวน   14   โครงการ

ป 2564  จํานวน  10  โครงการ
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ขอบัญญัติ
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ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 3

ฉ.1

ฉ.1

ครั้งที่ 3
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ฉ.1

ฉ.1



 78

ครั้งที่ 3
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ครั้งที่ 3
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แบบ ผ.01

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 6  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

     6.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระ

เกียรติและปรับปรุงดิน

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก

ใหกับประชาชนในการ

รักษาสิ่งแวดลอม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด 

หมูที่ 1-8

50,000    50,000   50,000    50,000    รอยละของตนไมที่

เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในเขตตําบลจัน

อัดมี

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดี

สํานักปลัด

2 โครงการรักน้ํา รักปา รักษา

แผนดิน

เพื่อเปนการสรางจิตสํานึก

ใหกับประชาชนในการ

รักษาสิ่งแวดลอม และ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด 

หมูที่ 1-8

50,000    50,000   50,000    50,000    รอยละของตนไมที่

เพิ่มขึ้น

พื้นที่ในเขตตําบลจัน

อัดมี

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมที่ดี

สํานักปลัด

3 โครงการจัดการขยะในชุมชน เพื่อกําจัดขยะมูลฝอย สิ่ง

ปฏิกูล โดยการจัดหา

ภาชนะรองรับและวิธี

ทําลายที่เหมาะสม

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด 

หมูที่ 1-8

50,000    50,000   50,000    50,000    รอยละของปริมาณ

ขยะที่ลดลง

ขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูลมีวิธีที่กําจัด

และทําลายอยาง

เหมาะสม

สํานักปลัด

1. ทําความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เพื่อรักษาความสะอาด ทําความสะอาดพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมทําความ ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด

พรอมกันในวันสําคัญตาง ๆ พื้นที่สาธารณะใหมีความ สาธารณะพรอมกันในวัน สะอาดพื้นที่ ในการพัฒนาพื้นที่

ทางราชการ/ประเพณีวัฒน- สะอาดและนาอยู สําคัญตาง  ๆ สาธารณะ จํานวน สาธารณะใหนา

ธรรม หมูที่  1-8 1 กิจกรรม อยูมากขึ้น

2. สงเสริมใหประชาชนแยกขยะ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ประชาชนลดปริมาณขยะ 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดใหมีการคัดแยก ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด

ครัวเรือน เพื่อลดจํานวนขยะ มีการลดขยะและนําขยะ และมีการรีไซเคิลขยะใน ขยะจํานวน ในการลดขยะและ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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และนํามารีไซเคิลเพิ่มมูลคา ที่สามารถมาใชประโยชน หมูที่ 1-8 8 หมูบาน คัดแยกขยะ

หมูที่ 1-8 มาเพิ่มมูลคา

 6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

3. กําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล เพื่อใหประชาชนในพื้น จัดหาภาชนะรองรับขยะมูล 150,000 150,000 150,000 150,000 จัดใหมีการกําจัด ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด

โดยการจัดหาภาชนะรองรับ ที่มีสุขอนามัยที่ดีไมมีการ ฝอยและสิ่งปฏิกูลพรอม ขยะมูลฝอย จํานวน ในการรักษา

และวิธีทําลายที่เหมาะสม ติดเชื้อจากขยะมูลฝอย จัดหาวิธีทําลายที่ 8 หมูบาน ทรัพยากรธรรมชาติ

หมูที่ 1-8 สิ่งปฏิกูลพรอมทั้งไมเปน เหมาะสม หมูที่ 1-8 และสิ่งแวดลอม

การทําลายภูมิทัศน

 6.3 แผนงานการเกษตร

4. ปองกันการทําลายทรัพยากร เพื่อใหประชาชนรูรักและ จัดทําปายประชาสัมพันธ 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมเพื่อ ประชาชนจะลดการ สนง.ปลัด

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หวงแหนทรัพยากรธรรม หรือประชาสัมพันธผานหอ รณรงค จํานวน ทําลายทรัพยกร-

หมูที่  1-8 ชาติและสิ่งแวดลอม กระจายขาวชักชวนประชา 1 กิจกรรม ธรรมชาติและ

ชนไมไหทําลายทรัพยากร สิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

5 สนับสนุนการรณรงคปรับปรุง เพื่อปรับปรุงบํารุงดินของ ปลูกพืชปุยสดและเผากลบ 20,000    20,000   20,000    20,000    สนับสนุนการปลูก ลดการทําลายธรรมชาติ สนง.ปลัด

ดินปลูกพืชปุยสดและไถกลบ เกษตรกร ตอซังในนาขาว หมูที่ 1-8 พืชปุยสด จํานวน และลดมลภาวะเปนพิษ

ตอซังในนาขาว ต.จันอัด ต.จันอัด 8 หมูบาน จากหมอกควัน

6. บําบัดฟนฟูทรัพยากร เพื่อรักษาเยียวยาทรัพยากร จัดการอนุรักษแหลงน้ําและ 50,000 50,000 50,000 50,000 อนุรักษแหลงน้ํา ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาไมกําจัดวัชพืชเพื่อไมให และทรัพยากร ในการรักษาทรัพยา-

แกใขและบําบัดน้ําเสีย ที่เสื่อมโทรมกลับมาอยูใน น้ําเนาเสียและปลูกตนไมริม ธรรมชาติ จํานวน กรธรรมชาติและแกไข

หมูที่ 1-8 สภาพดี ตลิ่งปองกันการพังทลายของ  1 โครงการ ปญหาน้ําเนาเสีย

ฝงคลอง

7. ปลูกตนไมในที่สาธารณะปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต ปลูกตนไมในที่สาธารณะปลูก 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรมปลูก ประชาชนมีสวนรวม สนง.ปลัด

ปาชุมชนปลูกหญาแฝกเฉลิม พื้นที่ตําบลจันอัด หญาแฝกลดการพังทลายของ ปา จํานวน 1 ในการเพิ่มพูนและ

พระเกียรติปลูกตนไมริมถนน และอนุรักษทรัพยากรธรรม หนาดินหรือบริเวณริมถนน กิจกรรม รักษาทรัพยากรปาไม

เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ชาติสิ่งแวดลอม ปาชุมชน ริมถนนและปาชุม

และสิ่งแวดลอมและปรับแตง ชนตลอดพื้นที่ของตําบล

ภูมิทัศนใหนาอยูอาศัย หมูที1่-8 จันอัด

520,000 520,000 520,000 520,000
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ป 2561  จํานวน   10   โครงการ

ป 2562  จํานวน   10   โครงการ

ป 2563  จํานวน   10   โครงการ

ป 2564  จํานวน   10  โครงการ
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แบบ ผ.01

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 5  การพัฒนาดานการบริหาร

     5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสงเสริมใหประชาชนรู

รักและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริยและการ

แสดงออกถึงความจงรักภักดี

ประชาชนตําบลจันอัด 100,000    100,000    100,000    100,000    รอยละของความ

พึงพอใจ

ประชาชนรูรักและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริยและ

การแสดงออกถึงความ

จงรักภักดี

สํานักปลัด

2 โครงการฝกอบรมเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติราชการของคณะ

ผูบริหาร สมาชิกสภา 

อบต. พนักงานสวน

ตําบล ลูกจาประจํา 

และพนักงานจาง

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู 

และเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมของ

บุคลากร อบต.จันอัด

ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. 

 พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง

300,000    300,000    300,000    300,000    รอยละของการ

พัฒนาของบุคลากร

บุคลากรมีความรู ทักษะ 

และคุณธรรม จริยธรรม
สํานักปลัด

3 โครงการปกปองสถาบัน

สําคัญของชาติ

เพื่อเปนการเสริมสราง

ความรักและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย 

และสรางความสามัคคี

ของคนในชาติ

ประชาชนในเขตตําบลจัน

อัด หมูที่ 1-8

20,000     20,000     20,000     20,000     รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนตําบลจันอัดมี 

ความรัก ความสามัคคี

และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย

สํานักปลัด

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย
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4 โครงการสงเสริมความ

สามัคคีตําบลจันอัด

เพื่อสรางทัศนคติและ

จิตสํานึกที่ดีงามในการอยู

รวมกันอยางสมานฉันท 

โดยเนนการมีสวนรวม

ของประชาชนในชุมชน

ประชาชนในเขตตําบลจัน

อัด หมูที่ 1-8

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนตําบลจันอัดมี

ความรักสามัคคี มีสวน

รวมในชุมชน

สํานักปลัด

1 โครงการอบรมเพื่อ

พัฒนาศักยภาพในการ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

 ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการใหมีความ

รวดเร็วและประชาชน

ไดรับความสะดวกเพิ่ม

มากขึ้น

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวนตําบล ผูนํา

ชุมชน/ผูนําหมูบาน, อสม.,

 คณะกรรมการที่ อบต. 

แตงตั้ง และ อปพร.

200,000    -          -          -          รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประสิทธิภาพในดานการ

บริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 70 ขอ 1 

เปลี่ยนแปลงชื่อ

โครงการ 

รายละเอียด และ

งบประมาณทั้งหมด

1 โครงการเลือกตั้ง เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการใหมีความ

รวดเร็วและประชาชน

ไดรับความสะดวกเพิ่ม

มากขึ้น

เลือกตั้งนายก อบต. และ

สมาชิกสภา อบต. จันอัด 

แทนตําแหนงวาง

600,000    600,000    600,000    600,000    รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประสิทธิภาพในดานการ

บริการสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 70 ขอ 2 

เปลี่ยนแปลงชื่อ

โครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ป

จาก 70,000.-บาท

เปน 600,000.-บาท

2 โครงการ อบต.จันอัด 

พบประชาชน

เพื่อใหการบริการแก

ประชาชนอยางสะดวก

และรวดเร็ว

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด 

หมูที่ 1-8

20,000     20,000     20,000     20,000     รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรับความ

สะดวกและรวดเร็ว

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 70 ขอ 3 

เปลี่ยนแปลงชื่อ

โครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ป

จาก 3,000,000.-

บาทเปน 20,000.-

บาท
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3 โครงการพัฒนา

บุคลากรของ อบต.จันอัด

เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู 

และเสริมสรางคุณธรรม

และจริยธรรมของ

บุคลากร อบต.จันอัด

ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจํา พนักงานจาง

500,000    500,000    500,000    500,000    รอยละของการ

พัฒนาของบุคลากร

บุคลากรมีความรู ทักษะ 

และคุณธรรม จริยธรรม

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่

ป (พ.ศ.2561-2564)

 หนา 71 ขอ 4 

เปลี่ยนแปลงชื่อ

โครงการและ

รายละเอียดโครงการ

5. ใหบริการ และพัฒนาการ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ ทําการสํารวจ  จัดทําแผนที่ 50,000 50,000 50,000 50,000 สงเสริมใหประชาชน การจัดเก็บภาษีจะถูก กองคลัง

จัดเก็บของระบบภาษี เขาสูระบบภาษี ภาษีติดตามการชําระภาษี ไดชําระภาษี ตองและเปนธรรม

 หมูที่ 1-8 ที่ถูกตองและเปนธรรม ใหบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ จํานวน 2 กิจกรรม กับประชาชน

ในเขตตําบลจันอัด

6. พัฒนาประสิทธิภาพการบรเิพื่อใหการบริการน้ําประปา เพื่อใหน้ําประปาสะอาดมี 500,000 500,000 500,000 500,000 จัดหาสารสมคลอรีน น้ําประปามีคุณภาพดี กองคลัง

จัดการกิจการน้ําประปา มีคุณภาพ  และระบบการ คุณภาพที่ดี การควบคุมระบบ และควบคุมดูแล และมีการจัดเก็บคา

หมูที่ 1-8 จัดเก็บคาบริการน้ําประปา การผลิตและจัดเก็บคาน้ํา ระบบการบริการน้ํา น้ําประปาอยางถูกตอง

มีประสิทธิภาพ ประปาในพื้นที่หมูที่ 1-8 มี ประปาจํานวน 8 และเปนธรรม

ประสิทธิภาพ หมูบาน

7 กอสราง,ซอมแซม,ปรับปรุ เพื่อซอมบํารุงและลดความ กอสราง/ปรับปรุง/ตอเติม 200,000 200,000 100,000 100,000 ซอมแซม/ปรับปรุง เพื่อใหอาคารสถานที่มี กองชาง

ตอเติมอาคารที่ทําการ แออัด จัดกลุมงานในการ อาคารที่ทําการเพี่อแยกสวน อาคารสํานักงาน ปลอดภัยและความ

สํานักงานใหเพียงพอและ ทํางานของพนักงานและ งานและแยกกลุมงานในการ จํานวน 1 แหง สะดวกในการติดตองาน

ปลอดภัยตอเจาหนาที่ปริมสะดวกในการติดตองาน ใหบริการแกประชาชนอยาง ราชการของประชาชน

งานที่เพิ่มขึ้น ราชการของประชาชน สะดวกรวดเร็ว

8 จัดหาเครื่องมือเครื่องใชให เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิ จัดซื้อวัสดุอุปกรณใน สนง. 400,000 400,000 400,000 400,000 จัดหาวัสดุอุปกรณ เกิดประสิทธิภาพในการ สนง.ปลัด

ประสิทธิภาพและเพียงพอ ภาพของเครื่องมือเครื่องใช ใหพอเพียงตอการปฏิบัติงาน ใหเพียงพอ ตลอดป ปฏิบัติงานเพื่อการ

การปฏิบัติหนาที่ของเจาห ใหพอเพียงกับปริมาณงาน ของพนักงานและการใหบริการ งบประมาณ บริการประชาชน

แกประชาชน เชนการจัดหาวัสดุ

 สํานักงาน, วัสดุงานบานงาน

9. จัดหาและพัฒนาระบบ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ได จัดทําปายประชาสัมพันธขอมู 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดใหมีระบบโทรคม ประชาชนในพื้นที่ สนง.ปลัด

โทรคมนาคมระบบการสื่อสรับขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว ขาวสารตางๆพรอมทั้งจัดสงขาว ที่มีประสิทธิภาพ ไดรับขอมูล  ขาวสาร

การประชาสัมพันธขอมูลข และถูกตอง สารใหประชาชนทางระบบเสียง ภายใน สนง.อบต. อยางถูกตองและรวดเร็ว
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สารใหมีประสิทธิภาพ ตามสายและระบบอินเตอรเน็ต

10. พัฒนาการใหบริการ เพื่อใหประชาชนที่มาติดตอ จัดทําและเอื้ออํานวยความ 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดหาสิ่งอํานวย ประชาชนจะได สนง.ปลัด

แกประชาชนอยางสะดวก ราชการไดรับความสะดวก สะดวกแกประชาชนอยาง ความสะดวกใหกับ รับความสะดวก

และรวดเร็ว เหมาะสม/ลดขั้นตอนการปฎิบัติ ประชาชนที่มาติดตอ รวดเร็วในการติดตอ

ราชการ

11. จัดใหมีการรังวัดที่ดินเพื่อ เพื่อปองกันการบุกรุกที่ดิน ดําเนินการจัดตรวจสอบรังวัด 100,000 - - - จัดทําแนวเขตที่ดิน ประชาชนมีที่สาธารณะ กองชาง

ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสา สาธารณะประโยชนที่ประ- ที่ดินสาธารณะประโยชน สาธารณะในพื้นที่ ประโยชนใชรวมกัน

ธารณะประโยชน หมูที่ 1- ชาชนใชรวมกัน พื้นที่หมูที่ 1-8 ต.จันอัด

     5.2 แผนงานการศึกษา

1 โครงการกอสรางรั้ว

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.จันอัด

เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

มีรั้วรอบขอบชิด มี

สถานที่ทํากิจกรรมที่

เหมาะสม ปลอดภัย คณะ

และเด็กทํากิจกรรมได

อยางสะดวก

รั้วโครงสราง ค.ส.ล. พรอม

แผงตาขายโครงเหล็ก 

ความกวาง ไมนอยกวา 

1.20 เมตร ความยาวไม

นอยกวา 58.00 เมตร 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

-          -          -          300,000    การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ มี

ความปลอดภัย 

สะดวก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้ว

รอบขอบชิด มีสถานที่ทํา

กิจกรรมที่เหมาะสม 

ปลอดภัย คณะและเด็ก

ทํากิจกรรมไดอยางสะดวก

กองการศึกษาฯ 

เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.

2561-2564) 

เพิ่มเติม ฉบับที่ 

1 หนา 23 ขอ 5

     5.3 แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวน 4 จุด ประกอบดวย 29,900     -          -          -          

 - จุด 1 ชองชําระภาษี 

หนาตางบานเลื่อนคู+บานติด

ตาย+ชองแสง ขนาดกวาง 

3.60 ม. สูง 0.87 ม. จํานวน 

2 ชด หนาตางบานเลื่อนค+

รอยละของความ

พึงพอใจ

ประชาขนไดรับการ

บริการที่สะดวกและ

รวดเร็ว

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.3

1 โครงการกั้นหอง

ปฏิบัติงานและกั้นชอง

บริการประชาชน

เพื่อใหการบริการแก

ประชาชนอยางสะดวกและ

รวดเร็ว
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 - จุด 2 ชองงานพัฒนาชุมชน

 หนาตางบานเลื่อนคู+บาน

  - จุด 3 ชองงานธุรการ 

หนาตางบานเลื่อนคู+บานติด

   - จุด 4 หองปฏิบัติงาน 

ประตูบานแขวนเดี่ยว+บาน

ติดตาย+ชองแสง ขนาดกวาง
3,219,900 2,890,000 2,790,000 3,090,000

ป 2561  จํานวน   15   โครงการ

ป 2562  จํานวน   13   โครงการ

ป 2563  จํานวน   13   โครงการ

ป 2564  จํานวน   14  โครงการ
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แบบ ผ.01

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ที่ 4  การพัฒนาดานสังคม

         4.1 แผนงานการศึกษา

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา - คาใชจาย

ในการจัดการศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 (ศพด.)

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จันอัด ไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด

-          113,000   113,000   113,000   รอยละของเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีพัฒนาการที่

ดีขึ้น

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด ไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ

กอง

การศึกษาฯ

 ฉ.4

1 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา-การจัดซื้อ

วัสดุสื่อการเรียน การสอน

 สําหรับเด็ก ศพด.อบต.

จันอัด

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จันอัด ไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ

ครูผูดูแลเด็กเล็ก/ผูดูแลเด็ก

เล็ก และเด็กเล็กในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด

200,000    200,000   200,000   200,000   รอยละของเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กมีพัฒนาที่ดีขึ้น

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด ไดรับ

การสงเสริมพัฒนาการที่

เหมาะสมและมีคุณภาพ

กอง

การศึกษา

2 โครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา-คาอาหาร

กลางวัน สําหรับเด็ก 

ศพด.อบต.จันอัด

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จันอัด ได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด

600,000    600,000   600,000   600,000   รอยละของเด็กใน

ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กไดรับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบทุกคน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด ได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กอง

การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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1 โครงการจัดงานกิจกรรม

สงเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก

เพื่อใหเด็กและเยาวชน

กลาคิด กลาพูด กลาทํา 

ในสิ่งที่ถูกตองมีเวทีในการ

แสดงที่เหมาะสม

เด็กและเยาวชน ตําบลจันอัด 50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนมี

พัฒนาที่ดีขึ้น

เด็กและเยาวชนกลาคิด

 กลาพูด กลาทํา ในสิ่ง

ที่ถูกตองมีเวทีในการ

แสดงที่เหมาะสม

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

62 ขอ 1 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 40,000.-บาทเปน 

50,000.-บาท

2 อุดหนุนอาหารกลางวัน

ใหกับโรงเรียนในเขต

ตําบลจันอัด

เพื่อใหเด็กนักเรียนในเขต

ตําบลจันอัด ได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

โรงเรียนในเขตตําบลจันอัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอยละของเด็ก

นักเรียนในเขต

ตําบลจันอัดได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในเขต

ตําบลจันอัด ได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

62 ขอ 2 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 1,500,000.-บาทเปน 

2,000,000.-บาท

3 โครงการจัดซื้ออาหาร

เสริม (นม)

เพื่อใหเด็กในศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จันอัด และ

เด็กนักเรียนในเขตตําบล

จันอัด ไดรับอาหารเสริม 

(นม) ครบทุกคน

เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.จันอัด และโรงเรียนใน

เขตตําบลจันอัด

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละของเด็ก

นักเรียนในเขต

ตําบลจันอัดได

รับประทาน

อาหารกลางวัน

ครบทุกคน

เด็กนักเรียนในเขต

ตําบลจันอัด ได

รับประทานอาหาร

กลางวันครบทุกคน

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

62 ขอ 3 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 1,000,000.-บาทเปน 

1,500,000.-บาท

4 โครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนตําบลจันอัด

เพื่อใหเด็กและเยาวชนใน

ทองถิ่นไดเรียนรูและเขาใจ

ในเรื่องของคุณธรรม 

จริยธรรม

เด็กและเยาวชนตําบลจันอัด 50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนตําบล

จันอัดมีคุณธรรม 

จริยธรรม

เด็กและเยาวชนตําบล

จันอัดมีเรียนการรูและ

เขาใจในเรื่องของ

คุณธรรม จริยธรรม

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

63 ขอ 4 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 10,000.-บาทเปน 

50,000.-บาท
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5 โครงการแขงขันทักษะ

ทางวิชาการศูนยพัฒนา

เด็กเล็ก อบต.จันอัด

เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู

และการสงเสริมพัฒนาการ

เด็กของสถานศึกษาและ

การมีสวนรวมของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กเครือขายใน

เขตอําเภอโนนสูง

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนมี

พัฒนาที่ดีขึ้น

การมีสวนรวมเด็กของ

สถานศึกษาและของ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เครือขายในเขตอําเภอ

โนนสูง

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

63 ขอ 5 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 10,000.-บาทเปน 

50,000.-บาท

6. จัดใหมีการศึกษานอกสถานที่ เพื่อเปนการเพิ่มเติมความรู เด็กเล็กกอนวัยเรียนศูนย 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมทัศน เด็กเล็กไดรับความรูเพิ่ม กองการศึกษา

จัดทัศนศึกษาของศูนยพัฒนา และพัฒนาการใหแกเด็ก พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ศึกษา จํานวน 1ครั้ง เติมยิ่งขึ้น ศาสนา

เด็กเล็กองคการบริหารสวน เล็กกอนวัยเรียนศูนยพัฒนา วัฒนธรรม

ตําบลจันอัด เด็กเล็ก

7. กอสราง,ซอมแซมปรับปรุงอา เพื่อชวยลดภาวะการดูแล จัดหาสถานที่,วัสดุ-อุปกรณ 200,000 200,000 200,000 200,000 จัดหาวัสดุ-อุปกรณ เด็กเล็กในพื้นที่ตําบล กองการศึกษา

คารและจัดหาอุปกรณจําเปนแเด็กเล็กใหผูปกครองและเพิ่ม ที่จําเปนใหกับศูนยพัฒนาเด็ก ที่เกี่ยวเนื่อง จันอัดไดรับการดูแลและ ศาสนา

เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของศูนโอกาสทางการศึกษา เล็ก อบต.จันอัด จํานวน 1 โครงการ พัฒนาทักษะเตรียมความ วัฒนธรรม

พัฒนาเด็กเล็ก อบต. จันอัด พรอมในการเขาเรียนตอไป

 4.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

2 โครงการอบรมพัฒนา

ทักษะดานกีฬาแกเยาวชน

เพื่อใหเด็กและเยาวชนมี

ทักษะการเลนกีฬาที่ถูกตอง

เหมาะสม

เด็ก เยาวชนในเขตตําบลจัน

อัดไดรับการอบรมทักษะ

ความรูเกี่ยวกับการเลนกีฬา

 กฎ กติกา มารยาท ปละ 1

 ครั้ง

-          20,000     -          20,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนมี

ทักษะการเลน

กีฬาที่ถูกตอง

เด็กและเยาวชนมีทักษะ

การเลนกีฬาที่ถูกตอง

เหมาะสม มีน้ําใจนักีฬา

กอง

การศึกษาฯ

 ฉ.4

3 โครงการธรรมะแรลลี่ เพื่อสงเสริมสนับสนุนให

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรูสึกอยากเขาวัด

 อยากรวมทําบุญสนใจ

ศึกษาเกี่ยวกับศาสนามาก

ขึ้น

เด็ก เยาวชนและประชาชน 

8 หมูบานในเขตตําบลจันอัด

 รวมปฏิบัติกิจกรรมในการ

เรียนรูเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ปละ 1 ครั้ง

-          30,000     -          30,000     รอยละของ

ประชาชนเขาวัด

มากขึ้น

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรูสึกอยากเขา

วัดสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

พุทธศาสนามากขึ้น

กอง

การศึกษาฯ

 ฉ.4
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3 โครงการจัดงานพิธี

บวงสรวงทานทาวสุรนารี

 หรือ คุณยาโม

เพื่อรําลึกถึงวีรกรรมอัน

ยิ่งใหญของทานทาวสุรนารี

 วีรสตรีของชาว

นครราชสีมา

ประชาชนตําบลจันอัด ทั้ง 8

 หมูบาน

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีจิดสํานึกที่

ดีขึ้น

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
กอง

การศึกษา

4 โครงการสืบสานประเพณี

ทองถิ่น การเลี้ยงศาลปู

ตาหมูบาน

เพื่อใหประชาชนในเขต

ตําบลจันอัดไดเรียนรูและ

สืบทอดการปฏิบัติในการ

เลี้ยงศาลตาปูหมูบาน

ประชาชนตําบลจันอัด ทั้ง 8

 หมูบาน

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีจิดสํานึกที่

ดีขึ้น

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
กอง

การศึกษา

5 โครงการใหความรู

เกี่ยวกับงานประเพณีแห

เทียนพรรษา

เพื่อเปนการอนุรักษและ

สืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของ

พุทธศาสนิกชนตําบลจันอัด

เด็ก เยาวชนและประชาชน

ตําบลจันอัด

20,000     20,000     20,000     20,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีจิดสํานึกที่

ดีขึ้น

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
กอง

การศึกษา

6 โครงการกีฬาหรรษาศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด

เพื่อใหเด็กเล็กมีพัฒนาการ

ที่เหมาะสมตามวันในทุกๆ 

ดาน

เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.จันอัด

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนมี

พัฒนาที่ดีขึ้น

เด็กเล็กมีพัฒนาการที่

เหมาะสมตามวันในทุกๆ

 ดาน

กอง

การศึกษา

8. สงเสริมประเพณีอันดีงามกิจ เพื่อเปนการสงเสริมให จัดงานวันสําคัญทางศาสนาได 20,000 20,000 20,000 20,000 สงเสริมประเพณี ประชาชนมีสวนรวมใน กองการศึกษา

กรรมทางศาสนาเชน วันมาฆบประชาชนและเยาวชนรวม แกวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อันดีงาม ในชวง สังคมและชุมชนของตน ศาสนา

วันวิสาขบูชา วันเขาพรรษา ฯรักษาสืบสานวัฒนธรรม วันเขาพรรษา ฯลฯ ต.จันอัด เทศกาลตามวาระ วัฒนธรรม

หมูที่ 1-8 ประเพณี  ตางๆ

8 โครงการใหความรูและ

สาธิตวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ

งานประเพณีสงกรานต

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

เกี่ยวกับงานประเพณี

สงกรานต

เด็ก เยาวชนและประชาชน

ตําบลจันอัด

20,000     20,000     20,000     20,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีจิดสํานึกที่

ดีขึ้น

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

64 ขอ 9 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

รายละเอียดโครงการ
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7 โครงการสืบสานงาน

ประเพณีลอยกระทง

เพื่อใหประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

เกี่ยวกับงานประเพณีลอย

กระทง

ประชาชนตําบลจันอัด 100,000    100,000   100,000   100,000   รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีจิดสํานึกที่

ดีขึ้น

ประชาชนไดเรียนรู

ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

เกี่ยวกับงานประเพณี

ลอยกระทง

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

64 ขอ 10 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 20,000.-บาทเปน 

100,000.-บาท

11. จัดกิจกรรม โครงการเฉลิม เพื่อเปนการสงเสริมให จัดงานวันสําคัญทางราชการ ได 10,000 10,000 10,000 10,000 จัดกิจกรรมวันสําคัญ ประชาชนมีสวนรวม กองการศึกษา

พระเกียรติในวันสําคัญของ ประชาชนรูรักและเทิดทูน แกงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตางๆ และกิจกรรม และไดแสดงออกถึงความ ศาสนา

ราชการ  เชน งานวันเฉลิมพรในชาติ ศาสนา พระมหา งานวันจักรี งานวันปยะ เฉลิมพระเกียรติ เทอดทูนสถาบันพระมหา วัฒนธรรม

ชนมพรรษา งานวันจักรี กษัตริยไดแสดงออกถึง มหาราชงานเทิดพระเกียรติใน ตลอดปงบประมาณ กษัตรย

งานวันปยะมหาราช ความจงรักภักดีและรวม วาระตางๆและจัดกิจกรรม

งานเทิดพระเกียรติในวาระตา ปกปองสถาบันพระมหา ปกปองสถาบันฯ

กษัตรย

6 โครงการบรรพชา

สามเณรหมูและอบรม

เยาวชนภาคฤดูรอน

เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวาง

ชวงปดภาคการศึกษาให

เปนประโยชนหางไกลจาก

ยาเสพติดและอบายมุขทั้ง

ปวง

เยาวชนตําบลจันอัด 50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของ

เยาวชนหางไกล

จากยาเสพติด

และอบายมุข

เยาวชนใชเวลาวางชวง

ปดภาคการศึกษาให

เปนประโยชนหางไกล

จากยาเสพติดและ

อบายมุขทั้งปวง

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

64 ขอ 12 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 10,000.-บาทเปน 

50,000.-บาท

2 โครงการกีฬาตานยาเสพ

ติด

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรักการออกกําลัง

กาย สงเสริมการรักษา

สุขภาพรางกาย ใหแข็งแรง

 โดยการเลนกีฬาอยาง

สม่ําเสมอ

เด็ก เยาวชนและประชาชน 

8 หมูบานในเขตตําบลจันอัด

200,000    200,000   200,000   200,000   รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีสุขภาพ

แข็งแรงขึ้น

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

กองการศึกษาฯ 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 41 ขอ 9

14 สงเสริมดานการกีฬา  เพื่อสนับสนุนใหมีอุปกรณ จัดหาอุปกรณกีฬาประเภทตางๆ 80,000 80,000 80,000 80,000 จัดหาวัสดุอุปกรณ จะทําใหเยาวชนและ กองการศึกษา

สนับสนุน  วัสดุอุปกรณกีฬา กีฬาสงเสริมใหทุกคน ใหแกเยาวชนของหมูบาน กีฬาใหประชาชน ประชาชนทั่วไปไดเลนกีฬา ศาสนา
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ใหแกประชาชน  หมูที่ 1-8 ไดเลนกีฬา ไดเลนจํานวน 8 หมู และเกิดความสามัคคี วัฒนธรรม

10 โครงการสงนักกีฬาเขา

รวมแขงขันระดับอําเภอ

เพื่อใหเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรักการออกกําลัง

กาย สงเสริมการรักษา

สุขภาพรางกาย ใหแข็งแรง

โดยการเลนกีฬาอยาง

สม่ําเสมอ

เด็ก เยาวชนและประชาชน

ตําบลจันอัด

50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีสุขภาพ

แข็งแรงขึ้น

ประชาชนตําบลจันอัดมี

สุขภาพแข็งแรงขึ้น

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

65 ขอ 15 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

งบประมาณทั้ง 4 ปจาก

 30,000.-บาทเปน 

50,000.-บาท

         4.3 แผนงานงบกลาง

7 อุดหนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพตาม

ความประสงค อบต.จัน

อัด ในอัตราไมนอยกวา

รอยละ 40 ของกองทุน

เพื่ออุดหนุนกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) อบต.จันอัด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 

(สปสช.) อบต.จันอัด

100,000    100,000   100,000   100,000   กองทุน

หลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

ดําเนินการได

อยางมี

ประสิทธิภาพ

กองทุนหลักประกัน

สุขภาพ (สปสช.) 

ดําเนินการไดอยาง

คลองตัว

สํานักปลัด

8 สํารองจาย ปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

เพื่อปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยใน

พื้นที่ตําบลจันอัด หมูที่ 1-8 800,000    800,000   800,000   800,000   รอยละของความ

พึงพอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรับการ

ปองกันและบรรเทา

ความเดือดรอน

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เพื่อชวยเหลือผูสูงอายุใหมี

รายไดเลี้ยงชีพ

ผูสูงอายุตําบลจันอัดที่มีอายุ

 60 ปขึ้นไป

7,000,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000 ผูสูงอายุ 60 ป ขึ้น

ไป ไดรับเบี้ยยัง

ชีพทุกคน

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 67 ขอ 3

4 เบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อชวยเหลือคนพิการใหมี

รายไดเลี้ยงชีพ

คนพิการตําบลจันอัด 1,500,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 คนพิการตําบลจัน

อัดไดรับเบี้ยยัง

ชีพทุกคน

คนพิการมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 67 ขอ 4
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5 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เพื่อชวยเหลือผูปวยเอดส

ใหมีรายไดเลี้ยงชีพ

ผูปวยเอดสตําบลจันอัด 30,000     36,000     36,000     36,000     ผูปวยเอดสตําบล

จันอัดไดรับเบี้ยยัง

ชีพทุกคน

ผูปวยเอดสมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 67 ขอ 5

 4.3  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

12 โครงการวัยใส ใสใจโรค

เอดส

เพื่อเสริมสรางความรูการ

ปองกันโรคเอดสและการมี

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร

เยาวชนตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

เยาวชนมีความรูเรื่อง

โรคเอดส และการมี

เพศสัมพันธกอนวันอัน

ควรนอยลง

สํานักปลัด

13 โครงการผูหญิงยุคใหม

กับภัยใกลตัว

เพื่อเสริมสรางความรูและ

ปองกันภัยใกลตัว

ผูหญิงตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

ผูหญิงปลอดภัยจากภัย

ใกลตัว
สํานักปลัด

14 โครงการสูงวัยอิ่มบุญอิ่ม

ใจใกลธรรมะ

เพื่อใหผูสูงอายุมีจิตใจที่

สงบ ใชเวลาวางใหเปน

ประโยชน

ผูสูงอายุตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

ผูสูงอายุตําบลจันอัดมี

จิตใจที่สงบ และใชเวลา

วางใหเปนประโยชน

สํานักปลัด

15 โครงการสตรีไทยหวงใย

สุขภาพ

เพื่อใหสตรีไทยมีสุขภาพที่

แข็งแรง

สตรีตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

สตรีตําบลจันอัดมี

สุขภาพที่แข็งแรง
สํานักปลัด

16 โครงการสงเสริมสุขภาพ

ชุมชนดวยภูมิปญญา

ทองถิ่น

เพื่อเปนการสงเสริม

สุขภาพชุมชนดวยภูมิ

ปญญาทองถิ่น

ประชาชนตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนตําบลจันอัดมี

สุขภาพที่แข็งแรงดวย

ภูมิปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด

17 โครงการสรางภูมิคุมกัน

ทางสังคมใหเด็กและ

เยาวชน (โตไปไมโกง)

เพื่อสรางจิตสํานึกและ

ความตระหนักแกเด็กและ

เยาวชนตําบลจันอัด

เด็กและเยาวชนตําบลจันอัด 10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของเด็ก

และเยาวชนตําบล

จันอัดมีความซื้อ

สัตยสุจริต

เด็กและเยาวชนตําบล

จันอัดมีจิตสํานึกและ

ความตระหนัก

สํานักปลัด
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18 โครงการใหความรูดาน

กฎหมายผานเกมส The 

Choice (ทางรอด

ทางเลือก)

เพื่อใหประชาชนไดรับ

ความรูดานกฎหมายและ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน

ประชาชนตําบลจันอัด 50,000     50,000     50,000     50,000     รอยละของ

ประชาชนตําบล

จันอัดมีความรู

เรื่องกฎหมาย

เพิ่มขึ้น

ประชาชนไดรับความรู

ดานกฎหมายและ

นําไปใชในชีวิตประจําวัน

สํานักปลัด

11 โครงการจัดทําแผนชุมชน

ตําบลจันอัด

เพื่อวางแผนพัฒนาและ

รวมกันแกไขปญหาใหกับ

ประชาชนในพื้นที่ตําบล

จันอัด

พื้นที่ในเขตตําบลจันอัด หมู

ที่ 1-8

30,000     30,000     30,000     30,000     รอยละของความ

พอใจของ

ประชาชน

ประชาชนไดรับการ

แกไขปญหา

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

65 ขอ 16 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการและ

รายละเอียดโครงการ

17 สงเสริมกิจกรรมศูนยปรองดอ เพื่อใหประชาชนมีความรัก จัดใหมีกิจกรรมในการสราง 10,000 10,000 10,000 10,000 สงเสริมกิจกรรม ประชาชนจะมีความ กองการศึกษา

สมานฉันท จัดกิจกรรมเพื่อให สามัคคีตอกัน ความสามัคคีเพื่อใหประชาชน ศูนยปรองดอง เขาใจกันลดความขัดแยง ศาสนา

เกิดความปรองดอง ลดความขัด ไดทํารวมกัน จํานวน 1 กิจกรรม ในชุมชน วัฒนธรรม

แยงของคนในพื้นที่ ต. จันอัด

1 โครงการชาวโคราชรวม

ใจทําความสะอาด สาน

ตอความดีของพอ (Big 

Cleaning Day)

เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ

ประชาชนในการรักษา

ความสะอาด

หมูที่ 1-8 ตําบลจันอัด โดย

เริ่มจากบานตัวเองแลว

ขยายผลไปยังนอกบาน ถนน

 สาธารณะ สถานที่สาธารณะ

30,000     -          -          -          รอยละขอพื้นที่ใน

ตําบลจันอัดมี

ความสะอาดขึ้น

ประชาชนมีจิตสํานึกใน

การรักษาความสะอาด

พื้นที่บานตัวเอง และ

สถานที่สาธารณะ

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

66 ขอ 18 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ รายละเอียด

 และงบประมาณ ทั้งหมด

19. สงเสริม และพัฒนาคุณภาพชี เิพื่อใหผูสูงอายุไดมีการเรียน จัดใหมีโรงเรียนผูสูงอายุเพื่อให 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดตั้งโรงเรียนผูสูง ผูสูงอายุเกิดการเรียนรู สํานักปลัด

ของผูสูงอายุในการศึกษาตลอ รูตลอดชีพ สงเสริมใหมี เกิดการเรียนรูตลอดชีพ อายุ จํานวน 1 แหง สิ่งใหมๆเพื่อสรางสุขภาพ

ชีพ หมูที่ 1-8 สุขภาพดีทั้งกายและใจ กายและใจดียิ่งขึ้น

20. สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็ก เพื่อใหเด็ก - เยาวชน เด็ก-เยาวชน ในพื้นที่ตําบล 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมสราง เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

ตําบลจันอัด หมูที่1-8 ตําบลจันอัดไดรวมกันทํากิจ จันอัดไดรวมกันดําเนินกิจกรรม ภูมิคุมกันสังคม พรอมพอแมไดทํากิจกรรมรว ศาสนา

กรรม สภาเด็ก สรางความสามัคคี จํานวน 1 กิจกรรม รวมกัน ใหมีภูมิคุมกัน วัฒนธรรม

และสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้น ตอสังคมเพิ่มขึ้น

21 จัดกระบวนการเสริมสรางควาเพื่อใหประชาชนในชุมชน สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อ 50,000 50,000 50,000 50,000 จัดกิจกรรมตานยา ทําใหเด็ก,เยาวชน, สํานักปลัด

เขมแข็งแกชุมชนแกไขปญหา มีสวนรวมในการแกไขปญหา รณรงคใหความรูแกประชาชน เสพติด จํานวน 1 ประชาชนหางไกลยา
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ยาเสพติด กิจกรรม เสพติด

22 สนับสนุนกิจกรรมการปองกัน เพื่อใหการสนับสนุนในการ ใหการสงเสริม และสนับสนุน 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนกิจกรรม ทําใหชุมชนมีความปลอด สํานักปลัด

และบรรเทาปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด กิจกรรมปองกันและบรรเทา ปองกันยาเสพติด ภัยจากพิษภัยของยา

ปญหายาเสพติด จํานวน 1 กิจกรรม เสพติด
 4.4 แผนงานสาธารณสุข

4 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูที่ 1-8

 ตําบลจันอัด

เพื่อใหประชาชนไดมี

แนวทางเพิ่มทักษะใหกับ

ตนเอง ขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบทตาม

แนวทางพระราชดําริฯ

หมูที่ 1-8 ตําบลจันอัด 

หมูบานละ 3 โครงการ

-          160,000   160,000   160,000   รอยละของ

ประชาชนเขาวัด

มากขึ้น

เด็ก เยาวชนและ

ประชาชนรูสึกอยากเขา

วัดสนใจศึกษาเกี่ยวกับ

พุทธศาสนามากขึ้น

สํานักปลัด 

ฉ.4

5 อุดหนุนโครงการพัฒนา

งานสาธารณสุขมูลฐาน 

หมูที่ 1-8 ตําบลจันอัด

เพื่ออุดหนุนศูนยสาธารณสุข

มูลฐาน ประจําหมูบาน

ศูนยสาธารณสุขมูลฐานหมูที่

 1-8 ตําบลจันอัด

-          120,000   120,000   120,000   รอยละการ

ดําเนินงานของ

ศูนยสาธารณสุข

มูลฐานมีความ

คลองตัวขึ้น

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน

สามารถดําเนินงานได

อยางคลองตัว

สํานักปลัด 

ฉ.4

23 สงเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ จัดใหมีการสงเสริมการเลนกีฬาแ 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดหาสถานที่ในการ ประชาชนมีความ กองการศึกษา

 จัดใหมีสนามกีฬา อุปกรณกีฬ  ตําบลจันอัด มีสุขภาพที่ดี ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สงเสริมสุขภาพแก ตื่นตัวใสใจในสุขภาพ ศาสนา

จัดกิจกรรมออกกําลังกาย ใหแกหมูที่ 1-8 ประชาชน จํานวน วัฒนธรรม

หมูที่ 1-8 1 แหง

24 จัดอบรมเพิ่มศักยภาพและ เพื่อให อสม.ในพื้นที่ตําบล สงเสริมจัดกิจกรรมนํา อสม. 200,000 200,000 200,000 200,000 สงเสริมการอบรม กลุม อสม.  มีความรูใน สํานักปลัด

จัดใหมีการอบรมและศึกษา จันอัดจํานวน108 คนมีความ ในพื้นที่ตําบลจันอัดไปอบรม กลุม อสม. จํานวน การดูแลรักษาสุขภาพ

ดูงานแกกลุม อสม.ตําบลจันอัด  รูเรื่องสุขภาพอนามัย สัมมนาศึกษาดูงาน ดานการ 1 กิจกรรม และใหคําปรึกษาดาน

ดีมากยิ่งขึ้น ดูแลสุขภาพอนามัย สุขภาพไดดียิ่งขึ้น

25 ปองกันและควบคุมโรคไข เพื่อเปนการควบคุมและปอง ปองกันและควบคุมโรคไข 150,000 150,000 150,000 150,000 ปองกันและควบคุม สามารถปองกันและ สํานักปลัด

เลือดออก หมูที่ 1-8 กันไมใหเกิดการระบาดของ เลือดออกโดยการฉีดพนหมก โรคไขเลือดออก ควบคุมการเกิดโรคไข

โรคไขเลือดออกขึ้นในพื้นที่ ควันและใชทรายอเบทฆา ตลอดปงบประมาณ เลือดออกในพื้นที่

ลูกน้ําและยุงลาย
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26 ปองกันและควบคุมโรคพิษ เพื่อเปนการควบคุมและ ปองกันและควบคุมโรคพิษ 60,000 60,000 60,000 60,000 จัดหาวัคซีนปองกัน สามารถปองกันและควบ สํานักปลัด

สุนัขบา หมูที่ 1-8 ปองกันไมใหเกิดโรคพิษสุนัข สุนัขบาโดยการฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบา คุมการเกิดโรคพิษสุนัขบา

บาขึ้นในพื้นที่  และจัดหายาคุมกําเนิด จํานวน 8 หมูบาน ในพื้นที่

ควบคุมจํานวนสุนัข

27 ปองกันและควบคุมโรคระบาด เพื่อเปนการควบคุมและปอง ปองกันและควบคุมโรคระบาด 40,000 40,000 40,000 40,000 เฝาระวังการเกิดโรค สามารถปองกันและควบ สํานักปลัด

ตางๆ ตามฤดูกาล เชน ไข กันไมใหเกิดโรคระบาดขึ้นใน โดยการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ระบาด ตลอดทั้งป คุม ไมใหเกิดโรคระบาด

หวัดนก   มือเทาปากเปอย พื้นที่  และรณรงค  ใหความรูในการ งบประมาณ ขึ้นในพื้นที่

 ไขหวัดใหญ พื้นที่หมูที่ 1-8 ปองกันโรคระบาด

2 อุดหนุนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดําริ

ดานสาธารณสุข หมูที่ 1-8

 ตําบลจันอัด

เพื่อใหประชาชนไดมี

แนวทางเพิ่มทักษะใหกับ

ตนเอง ขจัดความยากจน

และพัฒนาชนบทตาม

แนวทางพระราชดําริฯ

หมูที่ 1-8 ตําบลจันอัด 

หมูบานละ 3 โครงการ

160,000    -          -          -          หมูที่ 1-8 ดําเนิน

โครงการ หมูที่ละ 

3 โครงการ

ประชาชนมีทักษะและ

แนวทางใหกับตนเอง 

และชนบทมีการเปนอยู

ที่ดีขึ้น

กองการศึกษา 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา 

67 ขอ 28 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ รายละเอียด

 และงบประมาณ ทั้งหมด

29 จัดกิจกรรมและสนับสนุนการ เพื่อใหประชาชนไดตระหนัก จัดกิจกรรมรณรงคใหความรู 20,000 20,000 20,000 20,000 จัด/สนับสนุนกิจ ประชาชนจะมีความ สํานักปลัด

รณรงคปองกันโรคเอดส ถึงอันตรายและวิธีปองกัน แกประชาชน กรรม จํานวน 1 ปลอดภัยจากโรคราย

กิจกรรม

30. สงเสริม สนับสนุน กิจกรรม เพื่อปองกันการแพรระบาด จัดใหมีกิจกรรมรณรงคใหความ 30,000 30,000 30,000 30,000 สนับสนุนกิจกรรม ทําใหชุมชนมีความปลอด สํานักปลัด

ปองกันปญหายาเสพติด ของยาเสพติดในชุมชน รูเรื่องพิษภัยจากยาเสพติดแก ปองกันยาเสพติด ภัยจากพิษภัยของยา

หมูที่ 1-8 เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ จํานวน 1 กิจกรรม เสพติด
 4.5  แผนงานสังคมสงเคราะห

31. จัดใหมีสวัสดิการแกคนยาก เพื่อใหประชาขนในพื้นที่ จัดใหมีสวัสดิการแกคนยากจน 100,000 100,000 100,000 100,000 ใหความชวยเหลือ ประชาชนจะไดรับการ สํานักปลัด

จนคนพิการ,เด็กดอยโอกาส ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี คนพิการ,เด็ก,และผูสูงอายุ กลุมเปาหมายใน ชวยเหลือใหมีคุณภาพ

และผูสูงอายุหมูที่ 1-8 ในพื้นที่ พื้นที่ ชีวิตที่ดีขึ้น

32. ดานสังคมสงเคราะห  จัดใหมี เพื่อชวยบรรเทาความเดือด จัดใหมีเบี้ยยังชีพแก ผูปวย 24,000 24,000 24,000 24,000 สงเคราะหผูปวย ประชาชนจะไดรับการ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพใหแกผูปวยโรคเอดสรอนของผูปวยไดมีคุณภาพ โรครายในพื้นที่ โรครายในพื้นที่ ชวยเหลือใหมีคุณภาพ

 ในพื้นที่ ต.จันอัด ชีวิตที่ดี ต.จันอัด ชีวิตที่ดี
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33. ดานสังคมสงเคราะห  จัดใหมี เพื่อใหผูพิการในพื้นที่ ต.จันอัด จัดใหมีเบี้ยยังชีพแกคนคน 170,000 170,000 170,000 170,000 จัดใหมีเบี้ยยังชีพ ประชาชนจะไดรับการ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพแกผูพิการ ต.จันอัด ไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี พิการในพื้นที่ แกผูพิการในพื้นที่ ชวยเหลือใหมีคุณภาพ

ต.จันอัด ชีวิตที่ดีขึ้น

34. ดานสังคมสงเคราะห  จัดใหมี เพื่อใหคนชราในพื้นที่ จัดใหมีเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ 900,000 900,000 900,000 900,000 จัดใหมีเบี้ยยังชีพ ประชาชนจะไดรับการ สํานักปลัด

เบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ ต.จันอัดไดมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในพื้นที่ตําบลจันอัด แกผูสูงอายุในพื้นที่ ชวยเหลือใหมีคุณภาพ

ต.จันอัด ชีวิตที่ดีขึ้น
 4.6  แผนงานรักษาความสงบภายใน

19 โครงการจัดตั้งจุดบริการ

ประชาชนในเทศกาลตางๆ

เพื่อปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนน และ

เสริมสรางวินัยจราจร

ใหกับประชาชนที่เดินทาง

ชวงเทศกาล

เขตพื้นที่ตําบลจันอัด 40,000     40,000     40,000     40,000     รอยละของ

ประชาชที่ไดรับ

ความพึงพอใจ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

 ลดการสูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน ใน

เขตตําบลจันอัด

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

20 โครงการรณรงคสวม

หมวกนิรภัย

เพื่อเปนการรณรงคสวม

หมวกนิรภัย ปองกันและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุทาง

ถนน เสริมสรางจิตสํานึก 

และวินัยจราจรใหกับ

ประชาชน

ประชาชนในเขตพื้นที่ตําบล

จันอัด

10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของ

ประชาชที่สวม

หมวกนิรภัย

ประชาชนมีจิตสํานึก

ความปลอดภัย และมี

วินัยจราจร ลดการ

สูญเสียชีวิตและ

ทรัพยสินจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

21 โครงการฝกอบรมพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน

ตําบลจันอัด

เพื่อพัฒนามาตรฐานการ 

ปองกันและแกไขปญหา 

สาธารณภัยในพื้นที่ตําบล

จันอัด

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย

พลเรือนตําบลจันอัด

100,000    100,000   100,000   100,000   รอยละของ

อาสาสมัคร

ปองกันภัยฯ เขา

อบรมตาม

เปาหมาย

ประชาชนไดรับความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินจากเจาหนาที่

ที่มีความชํานาญในการ

ปองกันสาธารณภัย

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ
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22 โครงการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับสาธารณ

ภัยแกสถานศึกษา

เพื่อเปนการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับสาธารณ

ภัยตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

ในสถานศึกษาภายใน

ตําบลจันอัด

สถานศึกษาในเขตตําบลจัน

อัด

10,000     10,000     10,000     10,000     รอยละของผูเขา

รับการฝกอบรมมี

ความเขาใจและ

ปฏิบัติได

สถานศึกษาภายใน

ตําบลมีความพรอมใน

การเผชิญเหตุเมื่อเกิดสา

ธารณภัย

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

6 โครงการฝกซอมแผน

ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย

เพื่อเตรียมความพรอมใน

การปองกันภัยกอนที่จะ

เกิดภัย

ประชาชนตําบลจันอัด 10,000     20,000     20,000     20,000     รอยละของของผู

เขารับการฝกซอม

แผนและปฏิบัติได

ประชานมีความพรอม

ในการปองกันภัย

กองการศึกษาฯ 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่น

สี่ป (พ.ศ.

2561-2564) 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่

 1 หนา 21 ขอ 23

24 โครงการวัคซีนเสริมเกราะ

เหล็กปองกันเด็กจมน้ํา

เพื่อเปนการฝกอบรมให

ความรูเกี่ยวกับการ

ชวยเหลือและการเอาชีวิต

รอดจากการจมน้ํา

นักเรียนในสถานศึกษาใน

เขตตําบลจันอัด

30,000     30,000     30,000     30,000     รอยละของผูเขา

รับการฝกอบรมมี

ความเขาใจและ

ปฏิบัติได

นักเรียนในสถานศึกษา

ภายมีหลักการ

ชวยเหลือตนเองและ

ผูอื่นที่จมน้ําที่ถูกตอง

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

25 โครงการจัดกิจกรรมเนื่อง

ในโอกาสครบรอบ 100 ป

 ธงชาติไทย

เพื่อเปนการสรางความ

ภาคภูมิใจของคนในชาติ

และเปนการนอมรําลึกถึง

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ

เกลาเจาอยูหัวที่ทรง

พระราชทานธงไตรรงค

เปนธงชาติไทย

ประชาชนตําบลจันอัด 20,000     -          -          -          รอยละของผูเขา

รับการฝกอบรมมี

ความเขาใจและ

ปฏิบัติได

นักเรียนในสถานศึกษา

ภายมีหลักการ

ชวยเหลือตนเองและ

ผูอื่นที่จมน้ําที่ถูกตอง

สํานัก

ปลัด/งาน

ปองกันฯ

35 ดําเนินการชวยเหลือบรรเทา เพื่อเปนการใหความชวย จัดใหมีการชวยเหลือราษฎร 500,000 500,000 500,000 500,000 ใหความชวยเหลือ สามารถบรรเทาปญหา สํานักปลัด

ทุกข  แกราษฎรที่ประสบกับ เหลือแกราษฎรในเบื้องตน ที่ประสบสาธารณะภัย แกผูประสบสาธารณ ความเดือดรอนของ

สาธารณภัย หมูที่ 1-8 ภัยตลอดปงบประมาณประชาชนในพื้นที่

36 จัดหาวัสดุอุปกรณ- ครุภัณฑ เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดใหมีความพรอมของเครื่องมือ 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดใหมีสิ่งที่ใชในการ ประชาชนที่ไดรับความ สํานักปลัด

เครื่องมือในการปองกันและ ปองกันและบรรเทา ในการปองกันและบรรเทา ปองกันบรรเทาสาธา เดือดรอนจะไดรับความ
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บรรเทาสาธารณภัย สาธารณะภัย สาธารณะภัย  หมูที่ 1-8 รณภัยแกประชาชน ชวยเหลืออยางทันทวงที

37. กอสราง,ซอมแซมปรับปรุง เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดใหมีการกอสราง,ซอมแซม 100,000 50,000 50,000 50,000 กอสราง,ซอมแซม มีความพรอมในการแกไข สํานักปลัด

อาคาร ศูนย อปพร. สั่งการและการปฏิบัติงาน ปรับปรุงอาคาร ศูนย อปพร. ปรับปรุงอาคารศูนย ปญหาความเดือดรอนของ

 อบต.จันอัด ของ อปพร. ต.จันอัด ของ อบต. จันอัด อปพร.จํานวน1แหง ประชาชนในพื้นที่รวดเร็ว

38. จัดใหมีกําลังอาสาปองกันภัย เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดใหมีเจาหนาที่และเครื่องมือ 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดชุดกําลัง (อปพร.) ประชาชนจะไดรับความ สํานักปลัด

ฝายพลเรือน (อปพร.) อํานวยปองกันและบรรเทา ในการปองกันและบรรเทา ทุกชวงเทศกาล ปลอดภัยจากการสัญจร

ความสะดวกดานการจราจร สาธารณะภัย ดานอุบัติเหตุ สาธารณภัย หมูที่ 1-8 และเมื่อมีอุบัติเหตุชวย

ในชวงวันหยุดเทศกาลตางๆ บนทองถนน เหลืออยางทันทวงที

39 จัดใหมีการฝกทบทวน กําลัง เพื่อใหมีความพรอมในการ จัดใหมีการฝกทบทวน อปพร. 100,000 100,000 100,000 100,000 จัดฝกทบทวนกําลัง กําลัง อปพร.จะมีความ สํานักปลัด

อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันและบรรเทา อยางสม่ําเสมอ (อปพร.) จํานวน พรอมในการชวยเหลือ

สาธารณะภัย 1 ครั้ง ผูประสพภัยตางๆ

40 กําหนดใหมีกิจกรรมรณรงค เพื่อใหมีประชาชนตระหนัก จัดใหมีกิจกรรมรณรงคปองกัน 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดกิจกรรมรณรงค ประชาชนจะไดมีความรู สํานักปลัด

เพื่อปองกันอุบัติเหตุและ และมีความรูในการปองกัน อุบัติเหตุและสาธารณภัยตางๆ ปองกันภัยฯใหแก และสามารถปองกันตัว

สาธารณภัยตางๆ หมูที่ 1-8 ภัยจากสาธารณะภัยตางๆ ในพื้นที่ตําบลจันอัด ประชาชน หมูที1่-8 จากสาธารณะภัยได

18,304,000 18,690,000 18,640,000 18,690,000

ป 2561  จํานวน   65   โครงการ

ป 2562  จํานวน   67   โครงการ

ป 2563  จํานวน   65   โครงการ

ป 2564  จํานวน   67  โครงการ
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แบบ ผ.01

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

               3.1 แผนงานการเกษตร

2561 2562 2563 2564 ตัวชี้วัด ผลที่คาดวา หนวยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

1. สงเสริมการเกษตรอินทรีย เพื่อใหเกษตรกรลดการใช สนับสนุนใหเกษตรกรใช 60,000 60,000 60,000 60,000 เกษตรกรลดการใช ตนทุนการผลิต สํานักปลัด

แกราษฎรในพื้นที่ สารเคมีลดตนทุนการผลิต ปุยเกษตรเกษตรอินทรีย ปุยเคมี จํานวน 8 ลดลงสภาพแวด

 และรักษาสิ่งแวดลอม ในการเกษตร หมู ลอมดีขึ้น

2. สงเสริมเกษตรกรปลูกขาว เพื่อเกษตรกรไดพัฒนาพันธ สนับสนุนเกษตรกรในการ 30,000 30,000 30,000 30,000 มีการปลูกขาวหอม เกษตรกรมีรายได สํานักปลัด

หอมมะลิ พืชใหมีคุณภาพเพื่อเพิ่ม พัฒนาสายพันธขาว มะลิในพื้นที่ ต.จันอัด จากผลผลิตเพิ่มขึ้น

ราคาแกผลผลิตการเกษตร เพิ่มขึ้น

3. สงเสริมการปลูกผักปลอดภัย เพื่อสนับสนุนเมล็ดพันธพืช สงเสริมใหเกษตรกรปลูกผัก 20,000 20,000 20,000 20,000 เกษตรกรปลูกผัก ประชาชนมีสุขภาพดี สํานักปลัด

(ผักอินทรีย) ใหกับเกษตรกรในการปลูก (อินทรีย) 8 หมูบาน ปลอดภัยเพิ่มขึ้น จากการบริโภคผัก สนง.เกษตร

ผักปลอดภัย(ผักอินทรีย) จํานวน 8 หมูบาน ปลอดสารพิษ

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกร สนับสนุนและสงเสริมเกษตร 25,000 25,000 25,000 25,000 รวมจัดกิจกรรม เกษตรกรไดรับการ สํานักปลัด

งานวันขาวประจําปอําเภอ ในการพัฒนาพันธขาว กรในการจัดแสดงขาว  ปละ 1 ครั้ง สงเสริมและพัฒนา

โนนสูง งานวันขาวอําเภอโนนสูง พันธขาว

3.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

5. สนับสนุนการดําเนินการงาน เพื่อใหประชาชนในพื้นที่มี ประชาชนและครัวเรือนที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 สนับสนุนกองทุน ชวยสรางหลักประ สํานักปลัด

กองทุนสวัสดิการชุมชนองคการ หลักประกันความมั่นคงฐาน ลงทะเบียนกองทุนสวัสดิ สวัสดิการชุมชน กันความมั่นคงให

บริหารสวนตําบลจันอัด รากชุมชนตามนโยบาย การชุมชน หมูที่ 1-8 จํานวน 1 กองทุน กับประชาชนใน

ของรัฐ พื้นที่

6. สงเสริมการนําระบบสหกรณ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 100,000 สงเสริมใหมีการจัดตั้งชวยพัฒนาเศรษฐกิจแ สํานักปลัด

มาใชกับประชาชนในพื้นที่ นําระบบสหกรณมาใชเพื่อ จํานวน 8 หมูบาน มีการ และดําเนินการระบบ สังคมชุมชนในพื้นที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ต.จันอัด พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาเขาสูระบบสหกรณ สหกรณ จํานวน 

ชุมชน 1 โครงการ

7. ใหความชวยเหลือแกประชา เพื่อบรรเทาปญหาความ ประชาชน ,เยาวชนที่มีปญหา 100,000 100,000 100,000 100,000 ใหความชวยเหลือ ชวยบรรเทาปญหา สํานักปลัด

ชนโครงการตามพระราชดําริ เดือดรอนแกราษฎรที่มี ปญหาความยากจนในทุกๆ บรรเทาปญหาความ ความเดือดรอนของ

เยาวชน,ประชาชนที่วางงาน ปญหาจากความยากจนใน ดาน และตามขอมูล จปฐ. ยากจนของประ ประชาชนในพื้นที่

และชาชนที่ยากจนตามฐาน ดานตางๆ หมูที่ 1-8 ตําบลจันอัด ชาชน จํานวน8 หมู

ขอมูล จปฐ.ไขปญหาความยาก

จนในทุกดาน  หมูที่ 1-8

2 โครงการสงเสริมแนวคิดตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพัฒนาชุมชนตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนตําบลจันอัด 50,000    50,000   50,000    50,000    รอยละของความ

พอใจของประชาชน

ประชาชนตําบลจัน

อัดมีสุขภาพที่

แข็งแรงดวยภูมิ

ปญญาทองถิ่น

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา

 59 ขอ 8 เปลี่ยนแปลง

ชื่อโครงการ

9. จัดอบรมพัฒนาฝมือเพิ่มทักษะ เพื่อใหประชาชนที่วางงานและ เพื่อใหแรงงาน ในพื้นที่ได 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดใหมีการอบรม ชวยใหประชาชนที่วา สํานักปลัด

แรงงานและความรูดานกฎหมาย งานในพื้นที่เพิ่มทักษะใหกับตนอบรมเพิ่มทักษะ ยกระดับ แรงงาน จํานวน งานและแรงงานไดมีงาน

แรงงานใหแกประชาชน,เยาวชน เขารับการอบรมยกระดับฝมือแฝมือแรงงานเพื่อเขาสู 1 โครงการ ทําและมีอาชีพมีรายได

และผูวางงานในหมูที่ 1-8 งานเขาสูอาเซี่ยน ตลาดแรงงานอาเซี่ยน เพิ่มขึ้น

1 โครงการฝกอบรมอาชีพสําหรับ

ประชาชนในพื้นที่

เพื่อเสริมสรางความรู ทักษะ 

ในการประกอบอาชีพของ

ประชาชน

ประชาชนตําบลจันอัด 250,000  250,000 250,000   250,000   รอยละของความ

พอใจของประชาชน

ประชาชนตําบลจัน

อัดมีความรูและ

ทักษะในการ

ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด 

เปลี่ยนแปลงจาก

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 

(พ.ศ.2561-2564) หนา

 60 ขอ 10 

เปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ

11. สงเสริมกลุมอาชีพตางๆและ เพื่อลดตนทุนการผลิตและ จัดใหมีตลาดนัดขายสินคา 20,000 20,000 20,000 20,000 จัดหาสถานที่ในการ ประชาชนในพื้นที่ สํานักปลัด

จัดหาตลาดกลางในการขาย เพิ่มชองทางการตลาดใหแก เกษตรและประเภทหนึ่ง จัดจําหนายสินคา มีรายไดและ

สินคาเกษตรและสินคาประเภท กลุมอาชีพ  ในหมูที่ 1-8 ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ จํานวน 1 แหง ความเปนอยูดีขึ้น

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (โอทอป)ใหแกกลุมอาชีพ

(โอทอป) ใหแกกลุมอาชีพ หมูที่ 1-8

หมูที่ 1-8
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12 สนับสนุน ถายทอดเทคโนโลยี เพื่อถายทอดความรู ตาม เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 สนับสนุนปจจัยการ ประชาชนในพื้นที่ตําบ สํานักปลัด

การผลิตขาวหอมมะลิ กระบวนการโรงเรียน ในหมูที่ 1-8 ไดรับการถาย ผลิตแปลงเรียนรู จันอัด ไดรับแปลง  สนง.เกษตร

เกษตรกร ทอดความรูกระบวนการเกี่ยว (เมล็ดพันธุดี) เรียนรูการผลิต

กับการผลิตแปลงเรียนรู จํานวน1 โครงการ เมล็ดพันธุดี

13 สนับสนุนศูนยบริการและถาย เพื่อถายทอดพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ใน 10,000 10,000 10,000 10,000 สนับสนุน ปรับปรุง ประชาชนไดรับความ  สํานักปลัด

ทอด เทคโนโลยีการเกษตร และปรับปรุงศูนยบริการ ตําบลจันอัด จํานวน 1 ศูนย ศูนยบริการเทคโน ความเขาใจเกี่ยวกับ  สนง.เกษตร

เทคโนโลยีการเกษตร 3 จุด ถายทอด โลยีการเกษตรฯ เทคโนโลยีการเกษตร 

จํานวน 1 แหง และศูนยบริการฯ

14 สนับสนุนการฝกอบรมและจัด จัดตั้งศูนยจัดการศัตรูพืช เพื่อจัดการศัตรูพืชปองกันกา 32,000 64,000 32,000 32,000 จัดตั้งศูนยจัดการ ผลผลิตทางการเกษตร สํานักปลัด

ทําแปลงพยากรณการระบาด เพื่อพยากรณการระบาด แพรระบาดในพื้นที่ 8หมูบาน ศัตรูพืช จํานวน ปลอดการระบาด  สนง.เกษตร

ของศัตรูพืช ของศัตรูพืช 1 แหง ของศัตรูพืช

15 สนับสนุนการฝกอบรมและ สนับสนุนการจัดอบรม เพื่อใหศักยภาพของอาสา 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรมอาสาสมัคร อาสาสมัครการเกษตร สํานักปลัด

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม สมัครการเกษตร (อกม.) การเกษตร (อกม.) (อกม.) มีความรูมากขึ้  สนง.เกษตร

การเกษตร (อกม.) ศักยภาพ (อกม.) ไดมีความรูมากขึ้น จํานวน 1 ครั้ง

16 สนับสนุนการฝกอบรมการใชปุย เพื่อใชปุยใหตรงกับสภาพ เพื่อลดตนทุนการผลิตใชปุย 20,000 20,000 20,000 20,000 ฝกอบรมเกษตรกร เกษตรกรมีความรูในก สํานักปลัด

ตามคาวิเคราะหดิน การตรวจ ของดิน ใหตรงตามสถาพของดิน ในการใชปุย ใชปุยมากยิ่งขึ้น  สนง.เกษตร

วิเคราะหดิน จํานวน 1 ครั้ง

877,000 909,000 877,000 877,000

ป 2561  จํานวน   16   โครงการ

ป 2562  จํานวน   16   โครงการ

ป 2563  จํานวน   16   โครงการ

ป 2564  จํานวน  16  โครงการ
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แบบ ผ.01

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที�     3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั�งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ที� 1 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชดําริ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที� 1  ด้านการพัฒนาด้านแหล่งนํ�า

              1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 ตัวชี�วัด ผลที�คาดว่า หน่วยงาน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงระบบ

การผลิตน้ําประปาหมูที่ 5

 บานดานติง

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

กอสรางอาคารระบบ

กรองน้ําประปา

เพิ่มเติมและปรับปรุง

ระบบสงกําลังไฟฟา

สําหรับระบบการผลิต

น้ําประปาโดยเฉพาะ 

พรอมปายโครงการ

จํานวน 1 ปาย (ตาม

แบบ อบต.กําหนด

-         500,000   -          -           รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีประปา

อยางสะอาดและ

เพียงพอ

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.4

 - ขนาดพื้นที่ของสระ กวาง 74.00 . 

ยาว 33.00 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 

2,442 ตร.ม.

-            รอยละของความ

พึงพอใจในการใช

้ํ ป

ประชาชนมีน้ํา

อุปโภค-บริโภคอยาง

ี

กองชาง 

เพิ่มเติม 

1 ขุดลอก ขยายสระเก็บน้ํา

สาธารณะประโยชนโนนงิ้ว 

(  ี่ 2)  ี่ 2  ั ั

เพื่อใหประชาชนในพื้นทีได

มีน้ําสําหรับอุปโภค-บริโภค

  ี

500,000    -           -           

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ�นสี�ปี (พ.ศ. 2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตําบลจันอัด

ที� โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

งบประมาณและที�ผ่านมา
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 - ขนาดพื้นที่กนสระ กวาง 

68.00 ม. ยาว 30.00 ม. หรือ

พื้นที่ไมนอยกวา 2,040.00 

ตร.ม. ขุดลึกจากดินเดิมเฉลี่ย 

3.00 ม. (หรือมีปริมาตรกินขุด

สระ รวมไมนอยกวา 

10,460.00 ลบ.ม. พรอมปาย

โครงการจํานวน 1 ปาย  (ตาม

แบบ อบต. กําหนด)

1 โครงการวางทอสูบน้ําเขา

สระ หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

ทอ ค.ส.ล. หรือทอ PE

 ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 

20-30 เมตร (ตาม

แบบ อบต. กําหนด)

200,000   200,000   200,000   100,000    รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.1

2 โครงการขุดลอกเหมืองทุง

โพธิ์ หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

ขนาดขุดลอกกวาง 3.00 

เมตร ยาว 800.00 เมตร 

ลึกลงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

พรอมงานวางทอ ค.ส.ล. 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

1.00 เมตร ลอดทางขาม 

9 จุด ๆ ละ 5 ทอน

-         124,000   124,000   124,000    รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง 

เพิ่มเติม 

ฉ.1

1 โครงการขุดลอกเหมือง

สหกรณ พื้นที่หมูที่ 2 ถึง

หมูที่ 5 ต.จันอัด

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

ขนาดกวาง 2.50 เมตร

 ยาว 3,000.00 เมตร

500,000   -          -          -           รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 46

 ขอ 1 ป 61 เพิ่ม

งบประมาณจาก 

426,000.-บาท เปน 

500,000.-บาท

            

นาของประชาชน เพียงพอ

 

 

ฉ.3

 

 

(ชวงที 2) หมูที 2 บานจนอด  อยางเพียงพอ

                          



48

2 โครงการขุดลอกเหมืองตา

จี่ หมูที่ 2, หมูที่ 5 และ

หมูที่ 8  ต.จันอัด

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

เหมืองสงน้ํา จํานวน 1

 เหมือง

-         622,750   -          622,750    รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 47

 ขอ 5 ยกเลิก

งบประมาณป 61

3 โครงการปรับปรุงระบบ

การผลิตน้ําประปา หมูที่ 

2 บานจันอัด

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับอุปโภค-บริโภค

อยางสะอาดและเพียงพอ

กอสรางอาคารระบบ

กรองน้ําเพิ่มเติม และ

ปรับปรุงระบบสง

กําลังไฟฟาสําหรับระบบ

ผลิตน้ําประปา (ตามแบบ

ประปาบาดาลขนาดเล็ก

ของกรมทรัพยากรน้ํา

กําหนด)

500,000   -          -          -           รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค-

บริโภคอยาง

สะอาดและเพียงพอ

กองชาง เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 48

 ขอ 13 ป 61 เพิ่ม

งบประมาณจาก 

200,000.-บาท เปน 

500,000.-บาท

4 โครงการกอสรางจุดผลิต

น้ําประปาแกไขปญหา

น้ําประปาไมเพียงพอ หมู

ที่ 4 บานโคงกระชาย

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับอุปโภค-บริโภค

อยางสะอาดและเพียงพอ

กอสรางจุดผลิต

น้ําประปาผิวดินขนาด

ใหญ จํานวน 1 จุด

-         4,000,000   4,000,000   4,000,000    รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการอุปโภค-

บริโภคอยาง

สะอาดและเพียงพอ

กองชาง เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 48

 ขอ 14 ตั้งบระมาณ

เพิ่มในป 63 และ 64

5 โครงการขุดลอกเหมือง

ยายพวง หมูที่ 8 บานโคง

กระพี้

เพื่อใหประชาชนในพื้นที่

ตําบลจันอัดไดมีน้ํา

สําหรับทําการเกษตร

อยางเพียงพอ

ขนาดกวาง 3.00 เมตร

 ยาว 200.00 เมตร

-         33,400     -          -           รอยละของ

ความพึงพอใจใน

การใชน้ํา

ประชาชนมีน้ําใช

ในการทํา

การเกษตรอยาง

เพียงพอ

กองชาง เปลี่ยนแปลง

จากแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.

2561-2564) หนา 48

 ขอ 11 ยาย

งบประมาณจากป 61

 มาป 62

2 ขุดลอกคลองมาบกระทุ่ม เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  25 ไร่ - - - 980,000 คลองนํ�าขนาด ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

หมู่ที� 1 ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร  ก. 25 ไร่ ในการทําการเกษตร

อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

3 ขุดลอกหนองตาผาญ หมู่ที� 1 เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  15 ไร่ - - - 600,000 แหล่งเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร  ขนาด ก. 15 ไร่ ในการทําการเกษตร
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อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

4 ขุดขยายสระเก็บนํ�าเพื�อผลิต เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  4 ไร่ - 326,000 - - แหล่งเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

นํ�าประปา หมู่ที� 2 ได้มีนํ�าสําหรับอุปโภค-บริ  ขนาด ก. 4 ไร่ ในการอุปโภค-

โภค  อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง บริโภค อย่างเพียงพอ

6 ขุดลอก ขยายสระเก็บนํ�าสา- เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  140 ม. - - - 3,161,900 สระเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

ธารณะประโยชน์โนนงิ�ว ได้มีนํ�าสําหรับอุปโภค-บริ ยาว 140 ม.  ลึกเฉลี�ย  ขนาด 140x140 ม. ในการอุปโภค-บริโภค

หมู่ที� 2 โภค  อย่างเพียงพอ  5.00 ม. พื�นที�ไม่น้อย จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

กว่า 91.00 ลบม.

7 ขุดลอกสระหนองไทร เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  1 ไร่ 50,000 - - - แหล่งเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

หมู่ที� 4 ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร  1 งาน  ขนาด ก. 1 ไร่ 1งานในการทําการเกษตร

อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

8 ขุดลอกสระหนองบัวน้อย เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  2 ไร่ - - - 100,000 แหล่งเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

หมู่ที� 4 ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร  ขนาด ก. 2 ไร่ ในการทําการเกษตร

อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

9 ขุดลอกเหมืองหนองหิน เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  3 ม. - - - 1,245,500 เหมืองส่งนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

หมู่ที� 7 ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร ยาว 8,000 ม.  จํานวน 1เหมือง ในการทําการเกษตร

อย่างเพียงพอ อย่างเพียงพอ

10 ขุดสระพื�นที�สาธารณะ เพื�อให้ประชาชนในพื�นที� พื�นที�กว้าง  27 ไร่ - - - 1,080,000 แหล่งเก็บกักนํ�า ประชาชนมีนํ�าใช้ กองช่าง

โนนหินปูน หมู่ที� 7 ได้มีนํ�าสําหรับทําการเกษตร  ขนาด ก. 27 ไร่ ในการทําการเกษตร

อย่างเพียงพอ จํานวน 1แห่ง อย่างเพียงพอ

12 ปรับปรุง-ซ่อมแซม-ขยาย เพือให้ประชาชนใน ได้มีนํา ซ่อมบํารุงระบบนํา 200,000 200,000 200,000 200,000 นําประปาสะอาด เพือให้ประชาชนมีนํา กองช่าง

ระบบนําประปา หมู่ที 1-8  สําหรับอุปโภค-บริโภค ประปาให้มีความ และเพียงพอจํานวน อุปโภค-บริโภคทีมี

อย่างเพียงพอและสะอาด พร้อมและมีประสิทธิ 8 หมู่บ้าน คุณภาพและสะอาด

ภาพในการให้บริการ ถูกหลักอนามัย

นํ�าประปาแก่ประชาชน
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15 ก่อสร้างจุดผลิตนํ�าประปา เพื�อให้ประชาชนใน ได้มีนํ�า ก่อสร้างจุดผลิตนํ�าประปา - - - 4,000,000 มีการผลิตนํ�าประ- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

หนองฉิม หมู่ที� 7 สําหรับอุปโภค-บริโภค ผิวดินขนาดใหญ่  ปา เพียงพอจํานวน อุปโภค-บริโภคเพียง

จํานวน 1 จุด

16 ก่อสร้างประตูปิด-เปิดนํ�า เพื�อกักเก็บนํ�าไว้ใช้ใน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด - - 500,000       - ฝายนํ�ามีประตูปิด- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

คลองโตนด หมู่ที� 3 ฤดูแล้ง ฝาย  ก.6 ม. ยาว 20 ม.  เปิด เพื�อกักเก็บนํ�า เพื�อใช้ในการเกษตร

จํานวน 1 ฝาย เพียงพอ

17 ก่อสร้างประตูปิดเปิดนํ�า เพื�อกักเก็บนํ�าไว้ใช้ใน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด - - - 500,000        ฝายนํ�ามีประตูปิด- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

แยกห้วยลําเชียรไกร หมู่ที� 4 ฤดูแล้ง ฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม.  เปิด เพื�อกักเก็บนํ�า เพื�อใช้ในการเกษตร

จํานวน 1 ฝาย เพียงพอ

18 ก่อสร้างประตูปิดเปิดนํ�า เพื�อกักเก็บนํ�าไว้ใช้ใน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด - - 500,000       - ฝายนํ�ามีประตูปิด- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

เหมืองกลาง หมู่ที� 5 ฤดูแล้ง ฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม.  เปิด เพื�อกักเก็บนํ�า เพื�อใช้ในการเกษตร

จํานวน 1 ฝาย เพียงพอ

19 ก่อสร้างประตูปิดเปิดนํ�า เพื�อกักเก็บนํ�าไว้ใช้ใน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด - - - 500,000        ฝายนํ�ามีประตูปิด- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

คลองกลางบ้าน หมู่ที� 7 ฤดูแล้ง ฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม.  เปิด เพื�อกักเก็บนํ�า ในการเกษตรเพียงพอ

 1 ฝาย

20 ก่อสร้างประตูปิดเปิดนํ�า เพื�อกักเก็บนํ�าไว้ใช้ใน ก่อสร้างประตูปิด-เปิด - - 500,000       - ฝายนํ�ามีประตูปิด- เพื�อให้ประชาชนมีนํ�า กองช่าง

เหมืองหนองหิน หมู่ที� 7 ฤดูแล้ง ฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม.  เปิด เพื�อกักเก็บนํ�า เพื�อใช้ในการเกษตร

 1 ฝาย

1,950,000  6,006,150  6,024,000  17,214,150  

ป 2561  จํานวน   5   โครงการ

ป 2562  จํานวน   7   โครงการ

ป 2563  จํานวน   8   โครงการ

ป 2564  จํานวน  14  โครงการ
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ขอบัญญัติ
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1.ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. ที่ 1  ดานการพัฒนาดานแหลงน้ํา

              1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

2561 2562 2563 2564 หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุง-ซอมแซม-ขยาย ระบบ

น้ําประปา หมูที่ 1-8

ซอมบํารุงระบบน้ําประปาใหมีความพรอมและมีประสิทธิภาพในการ

ใหบริการน้ําประปาแกประชาชน

200,000     200,000     200,000     200,000       

2 โครงการขุดลอกเหมืองสหกรณ พื้นที่

หมูที่ 2 ถึงหมูที่ 5 ต.จันอัด

ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 3,000.00 เมตร 500,000     -            -            -              ขอบัญญัติ

 61

3 โครงการขุดลอกเหมืองตาจี่ หมูที่ 2, 

หมูที่ 5 และหมูที่ 8  ต.จันอัด

เหมืองสงน้ํา จํานวน 1 เหมือง -            622,750     -            622,750       

4 ขุดลอกคลองมาบกระทุม หมูที่ 1 พื้นที่กวาง  25 ไร - - - 980,000

5 ขุดลอกหนองตาผาญ หมูที่ 1 พื้นที่กวาง  15 ไร - - - 600,000

6 โครงการปรับปรุงระบบการผลิต

น้ําประปา หมูที่ 2 บานจันอัด

กอสรางอาคารระบบกรองน้ําเพิ่มเติม และปรับปรุงระบบสงกําลังไฟฟาสําหรับ

ระบบผลิตน้ําประปา (ตามแบบประปาบาดาลขนาดเล็กของกรมทรัพยากรน้ํา

กําหนด)

500,000     -            -            -              

7 ขุดขยายสระเก็บน้ําเพื่อผลิตน้ําประปา

 หมูที่ 2

พื้นที่กวาง  4 ไร - 326,000     - -

8 ขุดลอก ขยายสระเก็บน้ําสาธารณะ

ประโยชนโนนงิ้ว หมูที่ 2

พื้นที่กวาง 140 ม.  ยาว 140 ม.  ลึกเฉลี่ย 5.00 ม. พื้นที่ไมนอยกวา 

91.00 ลบม

- - - 3,161,900     

9 กอสรางประตูปด-เปดน้ําคลองโตนด 

หมูที่ 3

กอสรางประตูปด-เปดฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม - - 500,000     -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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10 กอสรางประตูปดเปดน้ําแยกหวยลํา

เชียรไกร หมูที่ 4

กอสรางประตูปด-เปดฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม. - - - 500,000       

11 โครงการวางทอสูบน้ําเขาสระ หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

ทอ ค.ส.ล. หรือทอ PE ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20-30 เมตร (ตาม

แบบ อบต. กําหนด)

200,000     200,000     200,000     100,000       

12 โครงการขุดลอกเหมืองทุงโพธิ์ หมูที่ 4 

บานโคงกระชาย

ขนาดขุดลอกกวาง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร ลึกลงเฉลี่ย 1.00 เมตร 

พรอมงานวางทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร ลอดทางขาม 9 

จุด ๆ ละ 5 ทอน

-            124,000     124,000     124,000       

13 โครงการกอสรางจุดผลิตน้ําประปา

แกไขปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ หมูที่

 4 บานโคงกระชาย

กอสรางจุดผลิตน้ําประปาผิวดินขนาดใหญ จํานวน 1 จุด -            4,000,000     4,000,000     4,000,000        

14 ขุดลอกสระหนองไทร หมูที่ 4 พื้นที่กวาง 1 ไร 1 งาน 50,000 - - -

15 ขุดลอกสระหนองบัวนอย หมูที่ 4 พื้นที่กวาง  2 ไร - - - 100,000

16 กอสรางประตูปดเปดน้ําเหมืองกลาง 

หมูที่ 5

กอสรางประตูปด-เปดฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม. - - 500,000     -

17 ขุดลอกเหมืองหนองหิน หมูที่ 7 พื้นที่กวาง 3 ม. ยาว 8,000 ม. - - - 1,245,500

18 ขุดสระพื้นที่สาธารณะโนนหินปูน หมูที่ 7 พื้นที่กวาง  27 ไร - - - 1,080,000

19 กอสรางจุดผลิตน้ําประปาหนองฉิม หมู

ที่ 7

กอสรางจุดผลิตน้ําประปาผิวดินขนาดใหญ จํานวน 1 จุด - - - 4,000,000     

20 กอสรางประตูปดเปดน้ําคลองกลางบาน

 หมูที่ 7

กอสรางประตูปด-เปดฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม. - - - 500,000       

21 กอสรางประตูปดเปดน้ําเหมืองหนอง

หิน หมูที่ 7

กอสรางประตูปด-เปดฝาย ก.6 ม. ยาว 20 ม. - - 500,000     -

22 โครงการขุดลอกเหมืองยายพวง หมูที่ 8

 บานโคงกระพี้

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร -            33,400       -            -              

1,450,000  5,506,150  6,024,000  17,214,150  

5 7 7 14

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนา อปท.ที่ 2 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

             2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

2561 2562 2563 2564 หมายเหตุ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสรางทอลอดเหลี่ยม (Box culvert) ค.ส.ล.

 ทางขามโนนพุดซา

Box culvert ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 1.50 เมตร 2 ชอง ขนาดหลังทอยาว 4.00

 เมตร

-        300,000  300,000  -        

31 วางทอหรือรางระบายน้ําจากหนาวัดไปลง

คลอง หมูที่ 1

ทอ/รางระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 150 ม. - - - 965,000  

1 กอสรางถนน ค.ส.ล. จากหนาบานนายตูถึง

คลอง  หมูที่ 1

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 97,000    -        -        -        ขอบัญญัติ
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1 กอสรางถนน คสล. เสนทางจากบานนาง

มาลัย-บานนายเทา บานสําโรง หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00ม. ยาว 130 ม.  หนา 0.15 ม. 257,000  - - -

2 กอสรางถนน คสล.จากโนนดวนไปถนนใหญ 

หมูที่ 1

กอสรางถนน คสล. ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 350 ม. หนา 0.15 ม. - 696,500  - -

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายสระวัดจัน

อัด-สระประปาจันอัด หมูที่ 2 บานจันอัด

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

405,000  -        -        -        ขอบัญญัติ
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  ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตาม

แบบ อบต.กําหนด)

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายรอบบาน

โนน หมูที่ 2 บานจันอัด

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 162.00 เมตร หนา 0.15 (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

381,000  -        -        -        ขอบัญญัติ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)

องคการบริหารสวนตําบลจันอัด

ที่ โครงการ เปาหมาย

งบประมาณและที่ผานมา
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ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

3 โครงการกอสรางถนนหินคลุก จากประปาไป

ทํานบทาเขมร หมูที่ 2 บานจันอัด

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        200,000  -        -        

4 โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากทํานบวังเทา

ไปปลายเหมือง หมูที่ 2 บานจันอัด

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

80,000    -        -        -        

5 โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากประปาไปลํา

เชียงไกร (ฝงตะวันออก) หมูที่ 2 บานจันอัด

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        200,000  -        -        

6 โครงการกอสรางถนนลูกรัง จากโนนกระเบื้อง

ไปเหมืองสหกรณ หมูที่ 2 บานจันอัด

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        150,000  -        -        

23 กอสรางถนนลูกรัง จากบานโนนถึง 4 แยกนา

นายเลิศ หมูที่ 2

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 3 ม. ยาว 270 ม. หนา 0.10 ม. - - 100,000  -

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากเหมืองโนน

ดินทรายเชื่อมถนนลาดยางไปบานสําโรง หมูที่

 3 บานเหลา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        150,000  -        -        

3 โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายบาน

เหลา-บานดอน หมูที่ 3 บานเหลา

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม

ไหลทาง ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 1 ขาง 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

500,000  -        -        -        
ขอบัญญัติ
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ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอม

ไหลทาง ค.ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 1 ขาง 

(ตามแบบ อบต.กําหนด)

4 โครงการปรับปรุงผิวถนน ค.ส.ล. สายบาน

เหลา-บานดอน (สามแยกโรงเรียน) หมูที่ 3 

บานเหลา

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.10 เมตร พรอมไหลทาง ค.

ส.ล. กวาง 0.50 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 1 ขาง (ตามแบบ 

อบต.กําหนด)

-        130,000  130,000  130,000  
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8 โครงการกอสรางไหลทาง/เสริมไหลทางเสน

หนาวัดถึงบานดอน หมูที่ 3 บานเหลา

ไหลทางขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ทั้งสอง

ขาง (ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        -        90,000   90,000   

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนาย

บุญธรรม-บานนางแตว หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

195,000  -        -        -        
ขอบัญญัติ
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6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนาย

เดน หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-        250,000  250,000  -        

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายโรงฆาสุกร-

หนองตะไก หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-        -        820,000  820,000  

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนาย

ถวิล-บานนายสอน หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-        310,000  310,000  310,000  

10 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายบานนาย

จรูญ-บานนายเดน หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

90,000    90,000   90,000   -        

11 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายหนองหิน 

หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

150,000  150,000  150,000  -        

13 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก เสนทางสาย

หลังวัดบานโคงกระชาย หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        100,000  -        -        

14 โครงการกอสรางถนนหินคลุกเสนไปสระหนอง

ไทร หมูที่ 4 บานโคงกระชาย

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        15,000   -        -        

15 โครงการกอสรางถนนหินคลุกหนาบานนาย

ถวิลถึงบานนางทองมวน หมูที่ 4 บานโคง

กระชาย

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        20,000   -        -        

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากหัวสะพาน

ถึงบานนายสนั่น หมูที่ 5 บานดานติง

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 117.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

250,000  -        -        -        ขอบัญญัติ
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10 กอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนางรุจิราไปถึง

บานนางจําป หมูที่ 5 บานดานติง

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        450,000  -        -        

17 โครงการกอสรางถนนดินจากโนนระเวียงถึง

บานโคงกระพี้ หมูที่ 5 บานดานติง

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.40 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        32,000   -        -        

18 โครงการกอสรางถนนดินจากบานนายสนั่นถึง

ลําคลัง หมูที่ 5 บานดานติง

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,500.00 เมตร หนา 0.40 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        45,000   -        -        

7 กอสรางถนน คสล.จากบานนางติ้วถึงบานนาง

ติ๋ม หมูที่ 5

กวาง 4.00 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. 60,000    - - -

30 ปรับเกลี่ยถนนดินเหมืองนอยจากหมูที่ 8 ถึง 

หมูที่ 5

กอสรางถนนดิน กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.40 ม. - 291,000  - -

32 - - 723,500 -

จุดที1่หลังเมรุวัดบานดานติง

จุดที2่ เหมืองใหญ

จุดที3่ เหมืองนอยลงฝายลําเชียงไกร

22 กอสรางถนนลูกรัง เสนทางถนนหนองบอ-นา

นางบําเพ็ญ บานดอน หมูทื่ 6

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 3 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.10 ม. - - - 13,300   

9 กอสรางลานเอนกประสงค (คสล.) บริเวณ

โนนหนองบอ หมูที่ 6

กอสรางลานเอนกประสงค (คสล.) บริเวณโนนหนองบอพื้นที่ 30 ตร.ม. 100,000  - - -

19 โครงการกอสรางถนนลูกรัง เสนทางโนน

กระสัง-บานฝายหมูที่ 6 บานดอน

ขนาดกวาง 43.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ 

อบต. กําหนด)

-        -        -        250,000  

9 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. จากแยกบาน

นายถวิล-สามแยกถนนเททับใหม หมูที่ 6 

บานดอน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

65,000    65,000   -        -        

กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา ขนาดกวาง 1.80x1.80 ม. ยาว 4 ม. จํานวน 3 

จุด

กอสรางทอเหลี่ยมระบายน้ํา หมูที่ 5  (จํานวน

 3 จุด)
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12 โครงการกอสรางถนนหินคลุก สายเลียบสระ

โนนหนองบอ หมูที่ 6 บานดอน

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

60,000    60,000   -        -        

13 โครงการถนนลูกรัง เสนทางถนนหนองบอ-

บานนางบําเพ็ญ หมูที่ 6 บานดอน

ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  (ตามแบบ อบต.

กําหนด)

-        13,300   -        -        

14 โครงการกอสรางทอและรางระบายน้ํา ค.ส.ล.

 จากถนน-หนองบอ หมูที่ 6 บานดอน

ทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร รางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด

กวาง 0.40 เมตร ยาว 220.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กําหนด)

200,000  -        -        -        

33 กอสรางรางระบายน้ํารอบๆ หมูบาน หมูที่ 6 ทอ/รางระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 1,000 ม. - 600,000  - -

34 กอสรางรางระบายน้ําจากบานนางตวนถึง

คลอง หมูที่ 7

ทอ/รางระบายน้ําขนาดกวาง 0.40 ม. ยาว 250 ม. 165,000  - - -

16 โครงการกอสรางถนนหินคลุกเลียบคลองโตนด

 หมูที่ 7 บานใหม

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวรวมทั้งสองฝง 1,000.00 เมตร หนา 0.10 เมตร 

(ตามแบบ อบต. กําหนด)

132,000  -        -        -        ขอบัญญัติ
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20 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. จาก

บานนางเพ็ญถึงคลองโตนด หมูที่ 7 บานใหม

ทอ ค.ส.ล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร หรือรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 

ขนาดกวาง 0.40 เมตร ยาว 200.00 เมตร (ตามแบบ อบต. กําหนด)

-        132,000  -        -        

14 กอสรางถนนลงหินคลุก จํานวน 3 ชวง - 16,800 - -

ชวงที่ 1 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 36 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. 

ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาว 30 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

ชวงที่ 3 ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 30 ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.

15 กอสรางซอมแซมถนนหินคลุก (หนองหิน)หมูที่

 7

ถนนหินคลุก กวาง 4 เมตรยาว 473  ม. หนา 0.10 ม. - - 98,300   -

18 กอสราง ถนนหินคลุก จากศาลปูตาถึงบานชู

ศรี หมูที่ 7

ถนนหินคลุก กวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.10 ม. - 104,000  

11 กอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายประนอม

ถึงบานนายเอกชัย หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

281,000  -        -        -        ขอบัญญัติ
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12 กอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายประยูรถึง

เหมือง หมูที่ 8 บานโคงกระพี้

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ตามแบบ อบต. 

กําหนด)

-        200,000  -        -        

ปรบปรุงถนนลงหนคลุก จานวน 3 ชวง ชวงท 1 

ถนนดํา-บานตาเมือง ชวงที่ 2 บานนายบอ-บาน

นายสวง ชวงที่ 3 ซอยนางสุวรรณ บานใหม หมูที่

 7
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27 กอสรางถนนลูกรังเลียบคลองลําเชียรไกร หมู

ที่ 8

กอสรางถนนลูกรัง กวาง 4 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.10 ม. - - - 291,000  

36 ติดตั้ง และซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวาง

ภายในหมูบานหมูที่ 1-หมูที่ 8

ติดตั้ง และซอมบํารุงระบบไฟฟาแสงสวางและจุด แยกและจุดเสี่ยงตาง ๆ ใน

พื้นที่ หมูที่ 1-8

200,000  200,000  200,000  200,000  

37 ปรับปรุงแผนที่ภาษี หมูที่ 1-8 พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลจันอัดทั้ง 8 หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000

3,868,000 5,170,600 3,461,800 3,269,300

20 28 13 10

รวมงบประมาณ

รวมโครงการ



 

 
 

ภาคผนวก 


	ปก
	คำนำ
	สารบัญ
	เหตุผลและความจำเป็น
	รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม
	ผ.07
	เพิ่มเติม
	ผ.07 รวมถึงเพิ่มเติม
	ผ.01 
	สังคม
	2.โครงสร้างพื้นฐาน
	พัฒนาแหล่งน้ำ
	ปะหน้า ผ.08
	ผ 08
	2.โครงสร้างพื้นฐาน (2)
	โครงการจ่ายขาด

	รายละเอียดโครงการแบบ-ผ.01-ปี61-64
	2.โครงสร้างพื้นฐาน
	6.สิ่งแวดล้อม
	5.บริหาร
	4.สังคม
	3.เศรษฐกิจ
	1พัฒนาแหล่งน้ำ
	1พัฒนาแหล่งน้ำ (2)
	2.โครงสร้างพื้นฐาน (2)

	ปก

