
ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 (จากที่นา
นายบุญธรรม  ดวดกระโทก ถึงนานาง
แปูน  พราหม์กระโทก

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้สะดวก

    กว้างเฉล่ีย  2.50   เมตร
ยาว  295  เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

  345,000
   (อบต.)

 -  -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 2  (จาก หลัง
 ศพด.บ้านขี้ตุ่น ถึง บ้านใหม่นานิยม)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย    4  เมตร
ยาว  2,700  เมตร
หินคลุกหนาเฉล่ีย 

 0.10  เมตร

 870,000 
(อบต.)

 -  -  -   ถนน   
หินคลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กองช่าง

โครงการวางท่อจากมูลท่าแก่งถึงสระ
สาธารณะประโยชน์  หมู่ที่ 4

เพื่อเป็นท่อส่งน้ําในการกักเก็บน้ํา
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค

 ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว 
ชั้น 8.5 ยาว 950 เมตร
เพิ่มขนาดท่อ

 300,000 
    (อบต.)

 -  -  - ท่อส่งน้ํา มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. หมู่ที่ 3 
(จากบ้านนายเจริญ  เบี้ยกระโทก ถึง 
บ้านนางส้ม  เอี่ยมอยู่แท)้

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง  0.40  เมตร
ยาว  240   เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

500,000 
(อบต.)

 -  -  - ราง
ระบายน้ํา

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. หมู่ที่ 7 
(จากศาลาประชาคมถึงสระน้ํา
สาธารณประโยชน์)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.60  เมตร
ยาว  500  เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

400,000  
(อบต.)

 -  -  - ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

98

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

1

2

3

4

5

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างรางส่งน้ํา หมู่ที่ 8 (จากตะกุด   
ยายมาก ถึง ที่นานางเจียว  
นกกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง    0.60   เมตร
ยาว  1,000    เมตร
   ลึก  0.30    เมตร

800,000  
(อบต.)

 -  -  - รางส่งน้ํา บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากบ้านตา
เสม ไปที่สาธารณะจากไร่ตาเตาะ ถึงที่ 
นายพล  นาคกระโทก

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

 กว้างเฉล่ีย  4  เมตร
ยาว  550  เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

   387,000
    (อบต.)

 -  -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนดิน (จากที่สาธารณะ  ถึง 
นางคํามาสรัตน์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

   กว้างเฉล่ีย 4 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร  

460,000 
(อบต.)

 - ถนนดิน ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  หมู่ที่ 1 (จาก
ศาลาประชาคม ถึง  นานายสุวรรณ        
   ด่านกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

   ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง   
0.40 เมตร   

ยาว  200  เมตร

 -  -   250,000
  (อบต.)

 - ท่อ
ระบายน้ํา

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.    หมู่ที่ 1  
(จากปูายหมู่บ้าน ถึง บ้านนางสมจิตร 
แนบกระโทก)

เพื่อระบายน้ํา ปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

  กว้าง 0.40  เมตร
ยาว  80   เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.40-0.50  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 160,000
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  พร้อมท่อ หมู่ที่ 1 
(จากหน้าบ้านนายธวัชชัย  โตหมื่นไวย์ ถึง
 นานายมี   ม่วงพะเนาว์

เพื่อระบายน้ํา ปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

 กว้าง  0.40  เมตร
ยาวรวม  234 เมตร
ลึกเฉล่ีย 0.40 เมตร

 -   468,000
    (อบต.)

 -  - ราง
ระบายน้ํา

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่

6

7

8

9

10

11

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 2 
(จากศาลาประชาคมถึงถนนหมู่ 1 )

เพื่อระบายน้ํา ปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

   กว้าง 0.40  เมตร
ยาว 850  เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 1,700,000
 (อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหา
น้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. หมู่ที่ 2 
จากประตูเข้าวัดขี้ตุ่น ถึง บ้านนางสมร  
มาศรัตน์

เพื่อระบายน้ํา ปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40  เมตร
ยาว 80 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 150,000  
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ํา
ท่วมขัง

กองช่าง

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเลียบคลองนา
ลุง

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 3 เมตร
ยาว 2,600 เมตร
ลูกรังหนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร

 -  - 300,000  
(อบต.)

 - ซ่อมแซม
ปรับปรุง

ถนน

ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กองช่าง

เสริมระดับผิวจราจร  หมู่ที่ 2 (บริเวณ
บ้านนางอรชร  พิมพ์จันทร์)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านและระหว่าง
หมู่บ้านได้สะดวก

  กว้าง 4   เมตร
ยาว 2.50 เมตร
หนา 0.20 เมตร

 - 20,000 
(อบต.)

 -  - ผิวจราจร ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (บ้านนาย
ประจวบ  ถึง บ้านนายกรอบชัย)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้สะดวก

กว้าง   4     เมตร
ยาว    220     เมตร
หนา    0.15    เมตร

 -  - 580000 
(อบต.)

 - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

100

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

12

13

14

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

15

16

ที่

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 3 (สายคลอง
จานเอนฝ่ังทิศใต้จากหน้าบ้านนายบัว 
ดวดกระโทก ถึงที่นานายชาตรี บ่อยกระ
โทก (แยกสระตาหมก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย  3  เมตร
 ยาว   2,750  เมตร  

ลูกรังหนาเฉล่ีย  
0.10  เมตร

600,000  
(อบต.)/อบจ.

 -  -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 4 จากนานาย
ฉลองถึงถนนเชื่อมต่อบ้านใหม่   นานิยม

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ภายในหมู่บ้านได้สะดวก

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,100  เมตร
หนา 0.15  เมตร

 - 2,420,000 
(อบต.)

 -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

วางท่อส่งน้ํา หมู่ที่ 5  (จากที่นาตาพัน  
ถึงสระหนองเต็ง)

เพื่อเป็นท่อส่งน้ําในการกักเก็บน้ํา ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง    
0.40/0.60  เมตร   

ยาว 200 เมตร

 -  - 250,000 
(อบต.)

 - ท่อส่งน้ํา เพื่อเป็นท่อส่งน้ํา กองช่าง

วางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 5 สายเลียบ
มูล

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง          
  0.60 ซม.

 -  - 100,000  
(อบต.)

 - ท่อ
ระบายน้ํา

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ซ่อมแซมปากท่อมูลหลง เพื่อซ่อมแซมท่อส่งน้ําในการกัก
เก็บน้ํา

ขนาดกว้าง  8 เมตร
ยาว  15  เมตร

 -  -  - 100,000  
(อบต.)

ท่อส่งน้ํา เพื่อเป็นท่อส่งน้ํา กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  (สายบ้าน
นางดี นัดกระโทก ถึง สุดเขตหมู่บ้าน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย   3  เมตร 
ยาว 75  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

 -  - 123,000 
(อบต.)

 - ถนน  คสล. ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

101

21

22

ที่

17

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

18

19

20

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการ วัตถุประสงค์

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  คสล.หมู่ที่ 5 (จาก
ศาลตาปูุ ถึง  ที่นายมนัส  นัดกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
     0. 8   นิ้ว 
ยาว 245 เมตร

 - 650,000
อบต.

 -  - ท่อ
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  (สายบ้าน
นางดี นัดกระโทก ถึง สุดเขตหมู่บ้าน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย   3  เมตร 
ยาว 75  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.15  เมตร

 -  - 110,000 
(อบต.)

 - ถนน  คสล. ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างท่อระบายน้ํา  คสล.หมู่ที่ 5 (จาก
ศาลตาปูุ ถึง  ที่นายมนัส  นัดกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ในหมู่บ้าน

ท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง
     0. 8   นิ้ว 

ยาว 245

 - 300,000
อบต.

 -  - ท่อ
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 5  
(จากบ้านนายจาํลอง ศรีกระโทก       ถึง
ข้างบ้านนายมานัด นัดกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40  เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 420,000 
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิด
จากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 5 
(จากบ้านนายทวน งันเกาะ ถึงส่ีแยก
ปลวกแดง)             

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40  เมตร
ยาวประมาณ 250 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 525,000  
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิด
จากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

102

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

24

25

26

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

23

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

27

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 5  
(จากส่ีแยกปลวกแดง ถึงบ้านนาย  บุญ
ช่วย ศรีสงคราม)             

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 200 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 420,000 
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและ
ลดความเสียหายที่เกิด
จากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 5  
(จากบ้านนางลํายวง  นาอ้อมถึงหน้า 
อบต.)             

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40 เมตร
ยาวประมาณ 600 เมตร

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

 -  -  - 1,260,000
  (อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5  (สายเรียบ
มูลจากสระน้ํานายปัญญา    นาคดวง
เกษมศรีถึงที่นานายบรรลือ มีศรเอี่ยม)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย  4  เมตร
ยาว 1,250  เมตร
ลูกรังหนาเฉล่ีย  

0.10  เมตร
ตามสภาพพื้นที่

 - 440,000 
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายพยุงศักด์ิ หนิดกระโทก ถึงที่ดินเขต
สาธารณะ)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง  4  เมตร
ยาว  200  เมตร
หนา 0.15 เมตร

 - 440,000 
(อบต.)

 -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายธนู นัดกระโทกถึงบ้าน    นางสุข 
ถอยกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 3  เมตร 
ยาว  100  เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 165,000 
 (อบต.)

 -  -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

103

28

29

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

30

31

32

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 5 (จากบ้าน 
นางลํายวง นาอ้อมถึงสุดเขตหมู่บ้าน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 3 เมตร
ยาว  65  เมตร  
หนา 0.15  เมตร

 -  -  -  110,000 
(อบต.)

ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 (สายเรียบ
คลองนาลุงจากที่นานายพัน ปาน
ดอกสร้อยถึงที่นานายบํารุง  แก้วมะเริง)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย  3   เมตร
ยาว  1,000  เมตร
ลูกรังหนาเฉล่ีย  

0.10  เมตร

 - 265,000 
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 (สายที่ดิน
นายภานุมาส  หนิดกระโทก        ถึงทาง
ขึ้น หมู่ที่ 7)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 4   เมตร
ยาว 445  เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 200,000 
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 5 (จากสระ
หนองเต็ง ถึง นายสมโภชน์   สมัครไทย)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้างเฉล่ีย  4  เมตร
ยาว  1,000  เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 315,000  
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5         สาย
รอบมูลบุญหลง

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 4 เมตร
ยาว 1,500 เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10 เมตร

 - 472,500 
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นายประเสริฐ  ทันกระโทก  ถึงนางแสง
เดือน   ชัมสันเทียะ

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง  4  เมตร
ยาว  200  เมตร
หนา 0.15 เมตร

 -  -  - 440,000 
(อบต.)

ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

104

33

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่
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ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 5 (จากบ้าน
นางการเวก  ป้้ากระโทก ถึง บ้านนาง
สําเริง  ชุ่มหมื่นไวย์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 5 เมตร
ยาว 89  เมตร

หนา 0.15  เมตร

298,000 
(อบต.)

 -  -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 6  (จาก
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  ถึง นายประกอบ
  มิตรกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้างเฉล่ีย    4   เมตร
ยาว   276   เมตร

หินคลุกหนาเฉล่ีย 0.10  เมตร

 - 200,000 
(อบต.)

 -  - ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุกหมู่ที่ 6 (จากศาลา
เรียนรู้ ถึง หุบใหญ)่

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้างเฉล่ีย 4  เมตร
ยาว 650  เมตร
หินคลุกหนาเฉล่ีย 

0.10  เมตร

 - 320,000 
(อบต.)

 -  - ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. (จากบ้าน นายศิริ
ธรรม ถึง สํานักสงฆ์บ้านง้ิว)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4  เมตร
ยาว 317  เมตร
หนา 0.15 เมตร

 -  - 700,000 
(อบต.)

 - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6  (จากบ้าน
นายใบ  ดวดกระโทก ถึงประปา 
หมู่ที่ 4)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้างเฉล่ีย  4  เมตร
ยาว   320  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 - 265,000 
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 6 (จากบ้าน
นายวิจิตร หน่วงกระโทก
ถึงบ้านนายธีรภัทร์ หน่วงกระโทก)      

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 270 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 - 520,000  
(อบต.)

 -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
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1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 6 (ถนนสาย
ใหม่รอบหุบน้อย)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กว้างเฉล่ีย 4 เมตร 
ยาว 800 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  -  - 350,000 
(อบต.)

ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางขนส่งการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 6   (รอบตะ
กุดเวียน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและเป็นเส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย  4  เมตร 
ยาว 1,000 เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  -  - 430,000 
(อบต.)

ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และเป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่ 6 (จากบ้าน
นายอาํนวย  เจ็กมะดัน ถึง ถนนสายหลัก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและเป็นเส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย  4   เมตร
ยาว 385  เมตร
หินคลุกหนาเฉล่ีย

 0.10  เมตร

 -  - 300,000 
(อบต.)

 - ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 
(สายริมคลองช่องโค)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  -  750,000 
 (อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

วางท่อรับน้ําจากหุบใหญไ่ปหุบน้อย เพื่อให้ราษฎรได้มีน้ําในใช้ในการ
อุปโภคบริโภค

ท่อ PE 8 นิ้ว 
ยาว 250 เมตร

 - 200,000 
(อบต.)

 -  - ท่อรับน้ํา ราษฎรมีน้ําอุปโภคบริโภค กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 6 (จากสํานัก
สงฆ์ถึงที่ต้ังสะพานข้ามมูลเดิม)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4 เมตร 
ยาว 105 เมตร  
หนา 0.15 เมตร

 -  - 230,000 
(อบต.)

ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

106

45

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
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1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 (จากที่นาย
บุญส่ง ถึงที่นางหอมหวน  หลงอินพะเนาว)์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 3  เมตร
ยาว 245  เมตร
หินคลุกหนาเฉล่ีย

 0.10 เมตร

 - 200,000 
(อบต.)

 -  - ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (จากที่ดินนาย
เบ็ง  ซาหว่า ถึงที่ดิน นายบุญหลง       
มิตรกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 420  เมตร 
หนา 0.15  เมตร

875,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่  7  (จากที่ 
นายสถิต  สอนกระโทก ถึง  อ่างหิน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก และเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย 4  เมตร
ยาว   1,000  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 350,000  
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและเป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7  (จากปูอม
ยาม ถึงบ้านนายโสภา    ทวยสูงเนิน)      
      

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 380  เมตร  
หนา 0.15  เมตร

750,000 
(อบต.)

 -  -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน  คสล.  หมู่ที่ 7 (จากที่ดิน
นางบุญเล้ียง  แหวนเพชร ถึง ที่
สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 7

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 200  เมตร  
หนา 0.15  เมตร

 -  -  - 450,000 
(อบต.)

ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (สายเลียบ
สระน้ําสาธารณะ)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 4  เมตร 
ยาว 200  เมตร  
หนา 0.15  เมตร

550,000 
(อบต.)

 -  -  - ถนนคสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

55

56

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 สายไป    
หนองบัวโคก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกระหว่างตําบลและใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 5  เมตร
 ยาว 3,700  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 4,300,000
  (อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
ระหว่างตําบลและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7
(จากที่ดินนายธีระ สังเกตุ ถึงบริเวณอ่าง
หิน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้าง   4   เมตร
ยาว 1,500 เมตร

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  -  - 200,000 
(อบต.)

ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 (จากถนน 
คสล.แยกสํานักสงฆ์สิทธิดํารงธรรม ถึง 
บ้านนายพัน จิมะเริง)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

กว้างเฉล่ีย 4  เมตร
ยาว 1,250  เมตร

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 900,000 
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 7 
(จากที่นายประเสริฐ    น้ํากระโทก ถึง 
นายหล่อ   บุตรเงิน) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้าง   6   เมตร
ยาว  797 เมตร 
หนา  0.15  เมตร

2,630,000 
 (อบต.)

 -  -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติก
คอนกรีตบนผิวทางหินคลุก หมู่ที่ 7 (จาก
ที่นายหล่อ  บุตรเงิน  ถึง นายมานิตย์  
ดวดกระโทก) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้าง 6  เมตร
ยาว 550 เมตร
หนา 0.04 เมตร

1,320,000 
 (อบต.)

 -  - ถนนแอส
ฟัสติก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง
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57

58

59

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

60

61

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7             
(จากหลังบ้านนายแก้ว  จิ๋วขุนทด ถึง     
 ที่นายเบ็ง  ซ่าหว่า)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้างเฉล่ีย   4   เมตร
 ยาว  185   เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 200,000  
(อบต.)

 - ถนนหิน
คลุก

ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
ภายในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล.  หมู่ที่ 8 
(จากประปาวัดใหม่หนองกก  ถึง บ้าน
นายหัน  ใยแจ่ม)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

      กว้าง  0.40   เมตร   
ยาว   320  เมตร
ลึก   0.50    เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  -  665,000 
(อบต.)

รางระบาย
น้ํา คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา  คสล. หมู่ที่ 8 
(จากบ้านนางลัดดา  กิ่งกลาง  ถึง ศพด.
บ้านหนองกก – หัวดอน )

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง 0.40   เมตร
ยาว  231 เมตร

ลึก   0.50   เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 480,000  
(อบต.)

รางระบาย
น้ํา คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คอนกรีต      หมู่ที่
 8 (จากบ้านนายชม   เที่ยงกระโทก   ถึง
บ้านนางสุภาภรณ์  บุญประสาท)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง  40  เมตร
ยาว  250   เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 530,000  
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา
 คอนกรีต

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 8
(จากบ้านนายสมาน  ศรีกระโทก ถึง บ้าน
นางลัดดาคํา  กิ่งกลาง)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง   0.40     เมตร
ยาว    210     เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.50     เมตร
(ตามสภาพพื้นที่)

 -  - 448,000  
(อบต.)

 - ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง
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1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

66

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

63

64

62

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

65

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 (จากที่นาย
สุรสิทธิ โรจน์กนก ถึง ประปาหนองกก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย   5  เมตร
ยาว  500  เมตร  

หนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 - 280,000  
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 8 
(จากบ้านนายลิ ต้อยกระโทก ถึงบ้านนาย
เฉลิม เที่ยงกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง   3   เมตร
ยาว  67  เมตร 

หนา  0.15  เมตร

111,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.หมู่ที่ 8 
(จากบ้านนายสมาน   ศรีกระโทก   ถึง
หน้าวัด (ใหม)่หนองกก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง  0.40  เมตร
กว้าง  0.40  เมตร
ยาว 200  เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.50  เมตร
ตามสภาพพื้นที่

 -  - 420,000  
(อบต.)

 - ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนดิน  หมู่ที่ 9     
(ซอยบ้านนางมาก เที่ยงกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
และใช้เป็นเส้นทางการเกษตรได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กว้างเฉล่ีย 1  เมตร 
ยาว 40  เมตร

หนาเฉล่ีย  
0.40- 0.60 เมตร

 -  - 20,000  
(อบต.)

 - ถนนดิน ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
และใช้เป็นเส้นทางขนส่งการเกษตร

กองช่าง

วางท่อระบายน้ํา คสล.  หมู่ที่ 9 (จาก
บ้านนายมนตรี ศรีกระโทก ถึงบ้านนาง
เรไร ไกรคุ้ม)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

ขนาด Ø  0.40  เมตร
ยาว  148  เมตร

 -  -  - 250,000  
(อบต.)

ท่อ
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

110

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ

70

71

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

67

68

69

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล.  หมู่ที่ 9 
(จากบ้านนางนิสา สุฤทธิ์ถึงบ้าน
นายวิโรจน์  ม่วงกระโทก)

เพื่อระบายน้ําปูองกันน้ําท่วมขัง
ถนน  บ้านเรือน และลดการกัด
เซาะถนน

กว้าง  0.40  เมตร
ยาว  210  เมตร

ลึกเฉล่ีย  0.40 -0.50 เมตร 
 (ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 414,000  
(อบต.)

ราง
ระบายน้ํา

 คสล.

บรรเทาความเดือดร้อนและลดความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ําท่วมขัง

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรังรอบที่ทําเลเล้ียงสัตว์ เพื่อปูองกันรักษาแนวเขต
พื้นที่ปุาสาธารณะประโยชน์
ไม่ให้ถูกบุกรุก

กว้างเฉล่ีย  4 เมตร
ยาว 1,000  เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย
 0.10 เมตร

 - 550,000  
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่ปุา
สาธารณะ  สร้างความสมดุลของ
ระบบนิเวศน์

กองช่าง

เสริมไหล่ทางลูกรัง หมู่ที่ 10 (จากสระวัด
ใหม่หนองกก ถึง บ้านนายบุญลํ้า  แต้ม
กระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก

เฉล่ียข้างละ  2  เมตร ยาว  
700  เมตร

(ตามสภาพพื้นที่)

 -  -  - 250,000  
(อบต.)

ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 ตัดถนนใหม่
สายรอบหมู่บ้าน (จากที่สาธารณะ หมู่ที่ 8
 ถึง สระวัดหนองกก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย  5 เมตร
ยาว 500 เมตร

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 - 350,000  
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 10 (จาก  
บ้านนายบุญลํ้า แต้มกระโทก ถึงบ้านนาย
ส่ง แต้มกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง  5   เมตร
 ยาว 350  เมตร 
หนา  0.15  เมตร

965,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

111

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

72

73

74

75

76

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 10 (จาก
บริเวณที่ดินนางสวงค์  แก้วมา ถึง บ้าน
นางพวงค์  ชายสะแกราช)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก

กว้างเฉล่ีย 4  เมตร  
ยาว 70 เมตร
ลูกรังหนาเฉล่ีย 
 0.10  เมตร

 - 50,000  
(อบต.)

 -  - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 10 (จากบ้าน
นายส่ง แต้มกระโทกถึงที่ดินนางชวนชิต 
โกพลรัตน)์

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง  5  เมตร
 ยาว 250  เมตร 
หนา 0.15  เมตร

688,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 10 (จากที่นาย
พล ถึง นายเสม  พูนกระโทก)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กว้างเฉล่ีย  4  เมตร 
ยาว 480  เมตร
ลูกรังหนาเฉล่ีย  

0.10เมตร

 -  - 250,000  
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 10 (จากที่ดิน
นางชวนชิต  โกพลรัตน์  ถึง บ้านนาง
สวงค์  แก้วมา)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 5  เมตร
 ยาว  250 เมตร 
หนา  0.15 เมตร

 -  -  - 688,000  
(อบต.)

ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 10   
(จากที่ดินนายชีพ เอี่ยมอยู่แท้ 
ถึงบ้านนางชวนชิต โกพลรัตน์ )

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ในหมู่บ้านได้สะดวก และใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 5   เมตร 
ยาว  480  เมตร  

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  -  - 350,000  
(อบต.)

ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน
ได้สะดวก และใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

112

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่

77

78

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

79

80

81

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนน  คสล. หมู่ที่ 10  (จากบ้าน
นางสวงค์  ถึงบ้านนางจตุพร  สายสุวรรณ์)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวกภายในหมู่บ้าน

กว้าง 5  เมตร ยาว 150
เมตร หนา 0.15 เมตร

415,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน  คสล. ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาในหมู่บ้าน

กองช่าง

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  หมู่ที่ 10 
(สายโปร่งตะคลองจากที่ดินตาแปว  ถึง
เขตหมู่บ้านตาคลองงาม)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ในหมู่บ้านได้สะดวก และใช้เป็น
เส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย 5   เมตร 
ยาว  910  เมตร  

ลูกรังหนาเฉล่ีย  0.10  เมตร

 -  - 400,000  
(อบต.)

 - ถนนลูกรัง ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน
ได้สะดวก และใช้เป็นเส้นทาง
การเกษตร

กองช่าง

ก่อสร้างถนน คสล.  (จากข้างศาลา
ประชาคม ถึง บ้านนายนิคม สวัสดิกุล)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ในหมู่บ้านได้สะดวก

กว้าง  3.50  เมตร
ยาว 60 เมตร หนา 0.15 

เมตร

 - 105,000  
(อบต.)

 -  - ถนน
คสล.

ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้าน
ได้สะดวก

กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติก
คอนกรีตบนผิวทางหินคลุก (บ้านขี้ตุ่น-
บ้านใหม่นานิยม) 

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้าง 6  เมตร
ยาว 1,530เมตร
หนา 0.04 เมตร

 - 4,000,000 
(อบต.)

 -  - ถนนแอส
ฟัสติก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติก 
คอนกรีตบนจราจรคอนกรีต (บ้านขี้ตุ่น-
หนองสมอ)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย  6 เมตร
 ยาว  1,900  เมตร  

หนา  0.04  เมตร

 -  -   5,800,000 
 (อบต.)

ถนนแอส
ฟัสติก

ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กองช่าง

113

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

82

83

84

85

86

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างกาํแพงคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน
บ้านพักสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูาพร้อม
ระบบส่งน้ําบ้านหนองกก

เพื่อเป็นการปูองกันการทรุดตัว
ของบ้านพักสถานีสูบน้ําด้วย
ไฟฟูาพร้อมระบบส่งน้ําบ้าน
หนองกก

สันเขื่อนยาวรวม 22.00 เมตร
 ลาดเอียงยาวรวม 12.40  

เมตร  หนา 0.07 เมตร

 - 400,000  
(อบต.)

 -  - กาํแพง
คอนกรีต

เสริม
เหล็กกันดิน

ปูองกันการทรุดตัวของบ้านพัก
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟูาพร้อมระบบ
ส่งน้ําบ้านหนองกก

กองช่าง

ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนภายในตําบล เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชํารุดสามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกมากขึ้น

หมู่ 1-10 4,000,000 
 (อบต.)

4,000,000 
(อบต.)

4,000,000 
(อบต.)

4,000,000 
(อบต.)

ถนน ราษฎรได้รับความสะดวกในการ
สัญจรไปมากยิ่งขึ้น

กองช่าง

ซ่อมแซม ปรับปรุง วางท่อลอดระบาย
น้ํา/ท่อส่งน้ํา  ภายในตําบล

เพื่อระบายน้ํา ลดน้ําท่วมขัง หมู่ 1-10 1,000,000 
 (อบต.)

1,000,000 
(อบต.)

1,000,000 
(อบต.)

1,000,000 
(อบต.)

ท่อลอด
ระบายน้ํา
ท่อส่งน้ํา

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎร

กองช่าง

ติดต้ังโคมไฟกระพริบเตือนทางแยก เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ตําบลท่าจะหลุง.  - 100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

 - จาํนวนจุด ประชาชนลดการเกิดอุบัติเหตุและมี
ความปลอดภัยในการสัญจร

กองช่าง

 ติดต้ัง ซ่อมแซมโคมไฟฟูาสาธารณะ
ภายในตําบล/ขยายเขต/ติดต้ังมิเตอร์

เพื่อมีกระแสไฟฟูาในการ
ดําเนินงานและให้บริการด้าน
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง หน่วยงานและ
ประชาชนและได้รับแสงสว่างใน
เวลากลางคืน

ตําบลท่าจะหลุง/อบต./ศพด. 1,300,000 
 (อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

จาํนวนจุด อบต. ศพด.และประชาชนได้รับ
บริการด้านไฟฟูาอย่างทั่วถึงและ
ได้รับแสงสว่างในเวลาคํ่าคืน

กองช่าง

114

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

90

89

87

88

91

ที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขต 
ระบบการ ผลิตน้ําประปา,แหล่งน้ําดิบ, 
ระบบท่อส่งน้ํา,โรงสูบ, ถังพักน้ําประปา,  
โรงกรองน้ําภายในตําบล 

เพื่อให้ราษฎรได้รับการบริการ
ด้านน้ําอุปโภค บริโภคอย่าง
ทั่วถึงและพอเพียง

ตําบลท่าจะหลุง/อบต./ศพด. 20,000,000
  (อบต.)

6,000,000 
(อบต.)

6,000,000 
(อบต.)

600,000 แหล่งผลิต
 น้ําประปา

ราษฎรมีน้ําอุปโภคบริโภคอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอ

กองช่าง

ก่อสร้างปูายหมู่บ้าน เพื่อให้ราษฎรที่สัญจรไปมาได้
ทราบทางเข้าหมู่บ้านและค้นหา
หมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้น

หมู่ 1 -10  - - 450,000 
(อบต.)

 - ปูาย ราษฎรที่สัญจรไปมาได้ทราบ
ทางเข้าหมู่บ้านและค้นหาหมู่บ้านได้
สะดวกยิ่งขึ้น

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

93

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

92

1. ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ01

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

อุดหนุน สนับสนุน ส่งเสริม   การ
รวมกลุ่มอาชีพทอเสือจากกกรังกา

เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ
กลุ่ม ประสิทธิภาพ ศักยภาพการ
ดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
สามารถเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้

หมู่ 6, หมู่7  -  - 100,000  
(อบต.)/

พัฒนาการ
อาํเภอ

 - กลุ่มอาชีพ กลุ่มอาชีพมีทักษะในการบริหาร
จัดการ การดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

โครงการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพ เพื่อกลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบ
อาชีพ และประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น

หมู่ 1-10 200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

ผู้เข้า ร่วม
อบรม

กลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบอาชีพและ
ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายราย
เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

อบรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "เล้ียงเป็ดกินไข่ เล้ียง
ไก่กินเนื้อ"

เพื่อให้เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง
 เป็ดพันธ์ไข่มีความรู้ความเข้าใจ
วิธีการการที่ถูกหลักวิชาการและ
เพิ่มรายได้เสริม

หมู่ 1 - 10  - 100,000 
(อบต.)/ปศุ
สัตว์อาํเภอ

 -  - ผู้เข้า ร่วม
อบรม

เกษตรกรผู้เล้ียงไก่พื้นเมือง เป็ดพันธ์
ไข่มีความรู้ความเข้าใจการที่ถูกหลัก
วิชาการและมีรายได้เสริม

กองส่งเสริม
การเกษตร

ก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนภายใน
ชุมชนและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่
ภายในชุมชนเกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ

       ณ  ศาลาหมู่บ้าน     
หนองกก หมู่ 8

 -  -  - 350,000 
(อบต.)

อาคาร
ร้านค้า
ชุมชน

ประชาชนมีแหล่งเงินทุนและพัฒนา
ศักยภาพที่มีอยู่ภายในชุมชนเกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

กองช่าง

โครงการก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน เพื่อให้บริการสีข้าวที่มีคุณภาพแก่
เกษตรในชุมชนและเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสี
ข้าวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
แก่เกษตรกร

 หมู่ที่ 6  - 650,000  
(อบต.)

 -  - โรงสีข้าว บริการสีข้าวที่มีคุณภาพแก่เกษตร
ในชุมชนจัดต้ังโรงสีข้าวและมีแหล่ง
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสีข้าวที่
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพแก่
เกษตรกร

กองช่าง

116

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับที่ วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

5

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

3

1

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

4

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการ
เกษตร

เพื่อให้เกษตรกรมีลานตาก
ผลผลิตการเกษตร แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่
สัญจรไปมาและขาดแคลน
สถานที่ตากเมล็ดพันธุ์ข้าว

กว้าง 25  เมตร
ยาว  40  เมตร

หนา 0.10  เมตร

 - 350,000  
(อบต.)

 -  - ลานตาก
พืชผลทาง
การเกษตร

เกษตรกรมีลานตากผลผลิตทางการ
เกษตร

กองช่าง
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ

6

งบประมาณและที่มา

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการจัดต้ังกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
และลดต้นทุนในการเกษตร

หมู่ 1-10  - 100,000  
(อบต.)

 -  - กลุ่มปุ๋ย เกษตรกรมีความรู้และนําไปพัฒนา
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการปรับพื้นที่การเกษตรเพาะปลูก
ผักข้างหุบน้อย

เพื่อเป็นการจัดหาพื้นที่ให้
เกษตรกรใช้ประโยชน์ในการ
เพาะปลูกผัก

หมู่ 6  - 200,000 
(อบต.)

 -  - โครงการ เกษตรกรมีพื้นที่ในการเพาะปลูกผัก
และมีรายได้เสริม

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการอบรม/ส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ

เพื่อให้ประชาชนได้ยึดหลักตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
สามารถพึงพาตนเองได้

ประชาชน หมู่ 1 – 10 1,000,000 
 (อบต.)/

พฒันาการ
อําเภอ/

เกษตรอําเภอ

1,000,000 
 (อบต.)/

พฒันาการ
อําเภอ/

เกษตรอําเภอ

1,000,000 
 (อบต.)/

พฒันาการ
อําเภอ/

เกษตรอําเภอ

1,000,000 
 (อบต.)/

พฒันาการ
อําเภอ/

เกษตรอําเภอ

โครงการ ประชาชนในพื้นที่สามารถพึงพา
ตนเองได้และดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียง

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการส่งเสริมการเพาะพันธ์พืช
เศรษฐกิจ

เพื่อให้เกษตรกรมีพันธ์พืช
เศรษฐกิจที่มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของตลาดและอาเซียน

หมู่ 1 -10  - 300,000 
(อบต.)/

เกษตรอาํเภอ

300,000 
(อบต.)/

เกษตรอาํเภอ

 - พืช
เศรษฐกิจ

เกษตรกรมีพันธ์พืชเศรษฐกิจที่มี
คุณภาพและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการอบรมความรู้การพัฒนาอาชีพ
เกษตรและกลุ่มยุวชนเกษตร

เพื่อการสนับสนุนให้เกษตรกร
เยาวชนในพื้นที่ได้มีความสนใจ
ในอาชีพเกษตรกรรม

หมู่ 1 -10/โรงเรียน  - 100,000 
(อบต.)/

เกษตรอาํเภอ

 -  - โครงการ เยาวชนสามารถนําความรู้เกี่ยวกับ
การเกษตรกรรมต่างๆ ไปประกอบ
อาชีพในอนาคตและเกษตรกรที่มี
ศักยภาพและความรู้เพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

118

1

2

3

4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ที่

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร

วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการติดต้ังเคร่ืองสูบน้ําพลังงาน
แสงอาทิตย์ (หุบน้อย)

เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน 
แล้วก็เป็นพลังงานสีขาวที่ไม่   
ก่อมลพิษ

หมู่ที่ 6  -  - 120,000  
(อบต.)

 - เคร่ืองสูบ
น้ํา

พลังงาน
แสงอาทิตย์

ประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน แล้วก็
เป็นพลังงานสีขาวที่ไม่ก่อมลพิษ

กองช่าง

อบรมปศุสัตว์อินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพื่อนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในอาชีพ เพื่อดําเนินชีวิตที่
รักษาและดูแลส่ิงแวดล้อมและ
เพื่อวางแนวทางทําเกษตรที่ยั่งยืน

หมู่ 1 - 10  - 15,000  
(อบต.)/ปศุ
สัตว์อาํเภอ

 -  - ผู้เข้า ร่วม
อบรม

เกษตรกรสามารถนําความรู้ไปปรับ
ระบบการเกษตรในรูปอินทรีย์วิธี
พอเพียง ลดต้นทุนผลการผลิตและ
ขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน

กองส่งเสริม
การเกษตร

119

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

วางท่อส่งน้ํา หมู่ที่ 5 จากท่อเมนเดิม
ชลประทาน ถึงบ้านนายวีรชาติ  วงค์ธรรม

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพียงพอใน
การทําเกษตร

 ยาว  620 เมตร
ขนาด    12   นิ้ว

1,000,000
 (อบต.)

 -  -  - ท่อส่งน้ํา เกษตรกรมรน้ําใช้ในการทําเกษตร
และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น

กองช่าง

วางท่อส่งน้ํา หมู่ที่ 9 (จากท่อเมนเดิม
ชลประทาน ถึง นางเกษม ยัดสูงเนิน)

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําเพียงพอใน
การทําเกษตร

 ยาว    500   เมตร
ขนาด    8   นิ้ว
เปล่ียนจุดเร่ิมต้น

   600,000
     (อบต.)

 -  -  - ท่อส่งน้ํา ราษฎรมีน้ําใช้ในการทําเกษตร กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

2

3.1 แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

6

7

ที่
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ01



วางท่อ  PVC หมู่ที่ 9 (จากคลองจมูกฉีก 
ถึง คลองกุดยายมาก

เพื่อราษฎรมีน้ําใช้ในการทําเกษตร ยาว  120  เมตร
ขนาด  8  นิ้ว

 - 120,000  
(อบต.)

 -  - วางท่อ  
PVC

ราษฎรมีน้ําใช้ในการทําเกษตร กองช่าง

ซ่อมแซม/ ปรับปรุง/ ก่อสร้าง ฝาย คัน
คลอง ภายในตําบล

เพื่อกักเก็บน้ําให้ได้มากขึ้น
ราษฎรมีน้ําเพื่อใช้ทางการเกษตร
อย่างเพียงพอและตลอดทั้งปี

บริเวณคลองนาลุง
-คลองจมูกฉีก –คลองจานเอน

 -ฝายหินทิ้ง ฯลฯ

5,000,000
  (อบต.)

5,000,000
 (อบต.)

2,000,000
 (อบต.)

 - ฝาย คัน
คลอง

ราษฎรมีน้ําใช้ทางการเกษตรตลอด
ทั้งปี

กองช่าง

120

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

4

3

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตร
3.1 แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด
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ขุดใหม่หรือขุดลอกสระน้ําสาธารณะ,
คลองสาธารณะภายในตําบล

เพื่อกักเก็บน้ําให้ได้มากขึ้น 
ราษฎรมีน้ําเพื่อใช้ทางการเกษตร
อย่างเพียงพอและตลอดทั้งปี

หมู่ 1-10 
-ขุดลอกคลองตะกุดอ้อ ม.1/
คลองตะกุดผักหวาน ม.1/
คลองท่าโปร่ง ม.1/คลองนาลุง
 ม.2/ขุดลอกสระหลวง    ม.
2/คลองตําแย คลองไผ่     ม. 
3 /สระน้ําสาธารณะ ม.4/
สระหนองเต็ง ม. 5 /คลอง
กระทั่งแอะ ม.5/ ขุดลอกสระ
หุบน้อย ม.6 /ขุดลอกสระหวง
ม. 7/สระหนองขาม ม.7/ 
คลองนาลุง หมู่ 5,7/คลองจาน
เอน หมู่ 8 ,9/คลองท่าเยี่ยม  
ม.8 /ขุดลอกอ่างหิน ตะกุดลุง
โชติ ม.3/ขุดลอกอ่างหุบใหญ ่
ฯลฯ

65,000,00
0 (อบต.)
จงัหวดั/
อบจ./

ชลประทาน
ปภ

65,000,00
0 (อบต.)
จงัหวดั/
อบจ./

ชลประทาน
ปภ

60,000,00
0 (อบต.)
จงัหวดั/
อบจ./

ชลประทาน
ปภ

60,000,00
0 (อบต.)
จงัหวดั/
อบจ./

ชลประทาน
ปภ.

สระน้ํา
สาธารณะ

คลอง
สาธารณะ

ราษฎรมีน้ําใช้ทางการเกษตรอย่าง
เพียง ตลอดทั้งปี

กองช่าง

121

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
4.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

5
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ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วัน
ผู้สูงอายุ /โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ

เพื่อให้เยาวชนรุ่นต่อไปเห็น
ความสําคัญของประเพณี
วัฒนธรรมประจาํท้องถิ่น ความ
สามัคคีร่วมกัน เพื่อส่งเสริม
ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้าน
สุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคม

หมู่ 1-10 80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนะร
รมไทยให้สืบทอดยาวนานต่อไป 
เยาวชนได้ทราบถึงประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่
ตลอดไป  ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจและสังคม

กองการศึกษา
ฯ/สํานักงาน

ปลัด

วันสําคัญทางพุธศาสนา วันสําคัญของชาติ
 เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ เป็น
ต้น วันสําคัญต่างๆ ตามประเพณีท้องถิ่น
และประเพณีไทย

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
ให้สืบทอดยาวนานต่อไป   ฟื้นฟู
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย เพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม
ราชินีนาถ สร้างความสามัคคีใน
ชุมชน      

หมู่  1-10 200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

200,000 
(อบต.)

โครงการ ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทยให้สืบทอดยาวนาน
ต่อไป และแสดงออกถึงความ
จงรักภักดี  ความสามัคคีในชุมชน

กองการศึกษาฯ

อิ่มบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด เพื่อส่งเสริมพ่อแม่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของลูกเข้าวัดทําบุญ

หมู่  1-10  - 200,000  
(อบต.)

200,000  
(อบต.)

 - โครงการ พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
การปลูกฝังวัฒนธรรมให้กับลูกหลาน

กองการศึกษาฯ

122

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา

4.1   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2562)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

1

2
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ส่งเสริมการจัดกิจกรรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตําบล

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับ
การเรียนรู้ในชั้นเรียน รวมทั้ง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับประชาชนในตําบล

เด็ก เยาวชน ประชาชนในตําบล 100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

โครงการ เด็กเยาวชนและประชาชนมี   
คุณธรรม จริยธรรมควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน   รวมทั้ง
ประชาชนในตําบลมีคุณธรรม 
จริยธรรม มากขึ้น

กองการศึกษาฯ

โครงการส่งเสริมมารยาทไทย 
ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายงาม
ตามกาล

เพื่อส่งเสริมมารยาทไทย ยิ้มง่าย 
ไหว้สวย แต่งกายงามตามกาล

เยาวชน ประชาชน 
ผู้นําชุมชน

 - 30,000 
(อบต.)/
อาํเภอ

 -  - โครงการ เยาวชน ประชาชน ผู้นําชุมชน 
มารยาทดี ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกาย
งามตามกาล

กองการศึกษาฯ

โครงการเยาวชนคนเก่งคนดี เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มี
จิตอาสาทํากิจกรรมด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม

เยาวชน  - 20,000 
(อบต.)/
อาํเภอ

20,000 
(อบต.)/
อาํเภอ

 - เยาวชน
1คน

มีเยาวชนต้นแบบด้านจิตอาสาทํา
กิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและ
วัฒนธรรม

กองการศึกษาฯ

โครงการกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้าน
ร่างกายและสร้างนิสัยรักการออก
กาํลังกาย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

โครงการ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนา
ศักยภาพด้านร่างกายและสร้างนิสัย
รักการออกกาํลังกาย

กองการศึกษาฯ

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ลานกีฬา 
ภายในตําบล

เพื่อให้มีลานกีฬาภายในชุมชน มี
สถานที่เล่นกีฬา

หมู่ 1 - 10
ภายในตําบล

10,000,00
0  (อบต.)

400,000 
(อบต.)

400,000 
(อบต.)

400,000 
(อบต.)

ลานกีฬา มีลานกีฬาเพื่อใช้ในการออกกาํลัง
กาย  และเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ

กองช่าง

123

7

6

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

4

5

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

8
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้าง ลานกีฬาพร้อมทางวิ่งองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ท่าจะหลุง 

เพื่อให้มีลานกีฬาภายในตําบลมี
สถานที่เล่นกีฬา

ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมทางวิ่ง 
องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
จะหลุง

 - 500,000 
(อบต.)

500,000 
(อบต.)

 - ลานกีฬา เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เล่น
กีฬา ออกกาํลังกาย และมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

กองช่าง

124

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563(
บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีโลกทัศน์ที
กว้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

โครงการ เด็กมีโลกทัศน์ทีกว้างขึ้น กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1

4.2    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

9

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
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โครงการเสริมทักษะทางด้านวิชาการ 
อบต.ท่าจะหลุง

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รับ
การเรียนการสอนนอกเวลาเรียน
อย่างเท่าเทียมกัน ใช้เวลาว่างใน
วันหยุดให้เป็นประโยชน์ และ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน

นักเรียนระดับปฐมในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ

 - 80,000 
(อบต.)

80,000 
(อบต.)

 - จาํนวนเด็ก นักเรียนมีโอกาสในการพัฒนาการ
เรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันเพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองใน
การส่งบุตรหลานเข้าเรียนพิเศษ

กองการศึกษาฯ

125

ปี 2561  
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์
ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง

เพื่อจัดการบริการการแพทย์
ฉุกเฉิน  เป็นการสร้าง
หลักประกันถึงความปลอดภัย
ของประชาชนเมื่อเกิดการ
เจ็บปุวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุและ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้ปุวยปุวยฉุกเฉิน
ทุกคน
-ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
 ค่าวัสดุ 
-ค่าปฏิบัติงานหรือค่าตอบแทน
  - ค่าวัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ
การแพทย์

2,200,000
  (อบต.)

900,000  
(อบต.)

900,000  
(อบต.)

 900,000 
 (อบต.)

จาํนวน
ผู้รับบริการ

ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
จากหน่วยกู้ชีพ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 เมื่อเกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉินหรือ
ประสบอุบัติเหตุ  ได้รับบริการที่มี
มาตรฐานตามระบบบริการ
การแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล

สํานักงานปลัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

4.3    แผนงานสาธารณสุข

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

1

2
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โครงการพัฒนาศักยภาพและการ
ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง

เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะในการ
จัดบริการการแพทย์ก่อนส่ง
โรงพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง 
เป็นการสร้างหลักประกันถึง
ความปลอดภัยของประชาชนเมื่อ
เกิดการเจ็บปุวยฉุกเฉินและ
อุบัติเหตุและรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

ผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน 80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

80,000  
(อบต.)

จาํนวน
ผู้เข้าร่วม
อบรม

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ในการ
ช่วยเหลือได้ถูกต้องรวดเร็วปลอดภัย

สํานักงานปลัด

126

ปี 2561  
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก  
และโรคระบาดต่างๆ

เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิติจากโรค
ไข้เลือดออก  และโรคระบาด
ต่างๆ และเตรียมความพร้อมการ
ปูองกันโรคระบาดรองรับ
ประชาคมอาเซียน

หมู่ 1-10 100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนมีความปลอดภัยโรค
ไข้เลือดออก  และโรคระบาดต่างๆ

สํานักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

4.3  แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ

3

เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

2

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
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ส่งเสริมและรณรงค์ปูองกัน โรคพิษสุนัขบ้า จัดหาเวชภัณฑ์ควบคุมและ 
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า

หมู่ 1-10 60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนได้รับการบริการควบคุม
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ได้ทั้งตําบล

สํานักงานปลัด

โครงการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ  เด็ก
 เยาวชนและประชาชนตําบลท่า
จะหลุง

เด็ก เยาวชนและประชาชน
ตําบลท่าจะหลุง

 - 80,000  
(อบต.)/สปช.

80,000  
(อบต.)/สปช

 - โครงการ เด็ก เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง

สํานักงานปลัด

โครงการอบรมปศุสัตว์ปลอดภัย OK ควบคุมการจาํหน่ายเนื้อสัตว์ให้
ถูกสุขลักษณะ

หมู่ 1 – 10  - 50,000 
(อบต.)/ปศุ
สัตว์อาํเภอ

 -  - โครงการ ผู้บริโภคได้รับเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูก
สุขอนามัย

กองส่งเสริม
การเกษตร

 127

ปี 2561  
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการจัดสร้างโรงฆ่าสัตว์เล็ก(สุกร) เพื่อควบคุมการฆ่าสัตว์ให้ถูกต้อง
และเป็นมาตรฐาน

จาํนวน 1  แห่ง  - 500,000  
(อบต.)

-  - โรงฆ่าสัตว์ สามารถควบคุมการฆ่าสัตว์ให้ถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

4.3    แผนงานการพาณชิย์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

6

5

4
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128

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต/ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 หรือผู้พิการ หรือผู้ปุวยเอดส์หรือ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการหรือ
ผู้ปุวยเอดส์หรือผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการหรือผู้ปุวย
เอดส์หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

500,000  
(อบต.)/
อบจ./
พัฒนา
สังคมฯ

500,000  
(อบต.)/
อบจ./
พัฒนา
สังคมฯ

500,000  
(อบต.)/
อบจ./
พัฒนา
สังคมฯ

500,000  
(อบต.)/
อบจ./
พัฒนา
สังคมฯ

โครงการ มีการพัฒนาด้านสาธารณสุขให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

จัดซ้ือผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

เพื่อบรรเทาอากาศหนาวให้
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อย โอกาสทาง
สังคม และมีกาํลังใจในการ
ดําเนินชีวิต

 ประมาณปีละ 200 คน 30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

จาํนวนผ้า
ห่ม

ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
ได้บรรเทาอากาศหนาว และมี
กาํลังใจในการดําเนินชีวิต

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1

2

4.5   แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ01
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักด์ิ รักษ์
พื้นที่สีเขียว,โครงการบวชปุา,โครงการ 
“รักน้ํา รักปุา รักษาแผ่นดิน”

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึกรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม
และรักษาต้นน้ําลําธาร

บวชปุา/ปลูกต้นไม/้
กาํจัดวัชพืช การรักษาต้นน้ํา

หมู่ 1-10

100,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนมีจิตสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ  ส่ิงแวดล้อม และมีแหล่ง
น้ําอุปโภคบริโภค

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการปลูกหญา้แฝกเพื่ออนุรักษ์และ
ปูองกันการพังทลายของดิน

เพื่อปูองกันการพังทลายของดิน หมู่ 1-10  - 15,000 
(อบต.)

15,000 
(อบต.)

 - โครงการ ดินไม่พังทลาย ประชาชนได้รับ
ประโยชน์อย่างเต็มที่จากดินที่มี

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบลท่าจะหลุง
 สนองพระราชดําริโดย องค์การ
บริหารส่วนตําบล
ท่าจะหลุง อาํเภอโชคชัย  จังหวัด
นครราชสีมา (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ.ตําบลท่าจะหลุง)

เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี  เก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช และเพื่อจัดทํา
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

พืชที่ปุาสาธารณะประโยชน์ 
(ปุาทําเล)
หมู่ที่ 10

600,000  
(อบต.)

600,000  
(อบต.)

600,000  
(อบต.)

600,000  
(อบต.)

ฐานข้อมูล
ทรัพยากร

ได้ข้อมูลของทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประชาชน 
เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรในท้องถิ่น และเกิดการ
สร้างแหล่งอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ใน
ท้องถิ่น

กองส่งเสริม
การเกษตร

5.1  แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

3

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ผ01
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการปักเสาคอนกรีตหรือหมุดแนว
เขตที่ดินตามแนวเขตที่ดิน

เพื่อปูองกันรักษาพื้นที่
สาธารณประโยชน์
ไม่ให้ถูกบุกรุก

เขตพื้นที่ตําบลท่าจะหลุง  - 100,000  
(อบต.)

 -  - เสากัน
แนวเขต

ปูองกันและรักษาพื้นที่
สาธารณประโยชน์
ไม่ให้ถูกบุกรุก

กองช่าง

การรังวัดตรวจสอบแนวเขตพื้นที่
สาธารณประโยชน์

เพื่อตรวจสอบและปูองกันรักษา
พื้นที่สาธารณประโยชน์
ไม่ให้ถูกบุกรุก

เขตพื้นที่ตําบลท่าจะหลุง 800,000 
(อบต.)

300,000 
(อบต.)

300,000 
(อบต.)

300,000 
(อบต.)

โครงการ ปูองกันและรักษาพื้นที่
สาธารณประโยชน์
ไม่ให้ถูกบุกรุก

กองช่าง

131

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณ ีและกีฬา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่

5.2  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5

4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5.1  แผนงานเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผ01

ผ01



ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ในตําบล เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจ และสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่

บริเวณหุบใหญ่  - 5,000,000
 อบจ./
อบต.

ชลประทาน/
จังหวัด

5,000,000
 อบจ./
อบต.

ชลประทาน/
จังหวัด

 - โครงการ มีแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ 
และสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน
พื้นที่  

กองการศึกษาฯ

132

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562  
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

จัดสวนสุขภาพชุมชนติดสระหลวง ถึง 
ศพด.บ้านขี้ตุ่น  หมู่ 2

เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและ
เป็นสถานที่ออกกาํลังกาย

บริเวณติดสระหลวง  - 300,000 
(อบต.)

 -  - สวน
สุขภาพ

มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น
สถานที่ออกกาํลังกาย

กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการจัดหาแหล่งทิ้งขยะ เพื่อใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะของ
ตําบลท่าจะหลุง

จาํนวน  1  แห่ง  - 300,000  
(อบต.)

 -  - แหล่งทิ้ง
ขยะ

บ้านเมืองมีความสะอาดประชาชนมี
สุขภาพที่ดี

สํานักงานปลัด

5.3   แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2

1

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ01



โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะก่อนการ
ทิ้ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดและ
สะดวกในการจัดเก็บขยะจาก
บ้านเรือน

หมู่ 1 – 10  - 50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

 - โครงการ ประชาชนมีจิตสํานึกในการกาํจัด
ขยะได้ถูกวิธี  และครัวเรือนทําการ
คัดแยกขยะที่สามารถน้ํากลับมาใช้
ใหม่ได้

สํานักงานปลัด

โครงการจัดต้ังธนาคารขยะ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การรักษาความสะอาดและ
สะดวกในการจัดเก็บขยะจาก
บ้านเรือน

หมู่ 1 - 10  - 200,000  
(อบต.)

 -  - โครงการ มีสถานที่เก็บขยะที่ทําการคัดแยก
ขยะที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้

สํานักงานปลัด

ก่อสร้างสถานที่คัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ
จัดการขยะโดยการและ เพื่อ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบการจัดการขยะมูลโดยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

หมู่ที่ 5  - 350,000 
(อบต.)

 -  - สถานที่
คัดแยกขยะ

มีสถานที่ในการคัดแยกขยะทําให้
เพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการ
ขยะ

กองช่าง

133

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

3

4

5
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โครงการฝึกอบรมและประชุมประชาคม
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อม
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชนและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
รัฐกับประชาชน

หมู่ 1 - 10 30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

30,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนทราบกระบวนการในการ
จัดทําแผนมากขึ้นและมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผน ประชาชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อหน่วยงานรัฐ

สํานักงานปลัด

จัดฝึกอบรม สัมมนา และ             ทัศน
ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นําชุมชน เกษตรกร
และกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่

เพื่อเพิ่มขีดความรู้ ความ
สามารถ  เพิ่มศักยภาพของคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่
 อบต. ผู้นําชุมชน เกษตรกรและ
กลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่และเป็น
การเตรียมความพร้อมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ อบต.

 ผู้นําชุมชน  เกษตรกร 
ผู้สูงอายุ และ

กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นที่

1,000,000
  (อบต.)

1,000,000
  (อบต.)

1,000,000
  (อบต.)

1,000,000
  (อบต.)

โครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต. ผู้นําชุมชน เกษตร 
และกลุ่มองค์กรต่างๆในพื้นที่  มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่มากขึ้น ทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

สํานักงาน
ปลัด/กอง
ส่งเสริม

การเกษตร

134

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

2

1
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พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นบุคลากรของ
 อบต. ให้มีความรู้  
มีทักษะในการทํางาน, เงินเดือน
ค่าตอบแทน ค่าจ้าง และเงินสวัสดิการ
ต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายรายจ่ายอื่นๆ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  
ศักยภาพของบุคลากรและ
เพิ่มพูนความรู้นํามาพัฒนา
ท้องถิ่น และเพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
รายจ่ายประจาํอย่างเหมาะสม
เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พนักงานจ้าง

65,500,000
  (อบต.)

75,000,000
  (อบต.)

85,000,000
  (อบต.)

95,000,000
  (อบต.)

โครงการ บุคลากรมีศักยภาพรองรับการ
ปฏิบัติงานและมีค่าใช้จ่ายรายจ่าย
ประจาํอย่างเหมาะสมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน

สํานักงาน
ปลัด/กอง

คลัง/กองช่าง/
กองส่วนการ
ศากษาฯ/กอง

ส่งเสริม
การเกษตร

โครงการสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการในด้าน
ต่างๆ

ประมาณ 1,000 คน
ครอบคลุมทั้ง 10  หมู่บ้าน

20,000  
(อบต.)

20,000  
(อบต.)

20,000  
(อบต.)

20,000  
(อบต.)

โครงการ นํามาปรับปรุงการบริการประชาชน
ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

สํานักงานปลัด

จัดทําระบบแผนที่ภาษีและส่งเสริม
กิจกรรมการพัฒนาการจัดเก็บรายได้

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพ
การจัดเก็บรายได้

รายได้เพิ่มขึ้น 2,000,000
  (อบต.)

500,000  
(อบต.)

500,000  
(อบต.)

 - โครงการ สามารถพัฒนารายได้ให้สูงขึ้น กองคลัง

135

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

2

3

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ผ01



โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเลือกต้ัง เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
จัดการเลือกต้ังและเป็นการ
ดําเนินการเลือกต้ัง

หมู่ 1-10 850,000  
(อบต.)

850,000  
(อบต.)

400,000  
(อบต.)

400,000  
(อบต.)

โครงการ ดําเนินการจัดการเลือกต้ังและ
ประชาชนตําบลท่าจะหลุงเข้าใจ
เกี่ยวการเลือกต้ัง

สํานักงานปลัด

ต่อเติม/  ซ่อมแซม/  ปรับปรุงครุภัณฑ์
วัสดุ อุปกรณ์เคร่ืองใช้ สํานักงานให้
สามารถรองรับบริการของประชาชน
อย่างทั่วถึง

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ครุภัณฑ์  วัสดุ  อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้สํานักงาน

15,000,000
  (อบต.)

15,000,000
  (อบต.)

15,000,000
  (อบต.)

15,000,000
  (อบต.)

ครุภัณฑ์  
วัสดุ 

สํานักงาน

ครุภัณฑ์  วัสดุอุปกรณ์เคร่ืองใช้
สํานักงานสามารถรองรับบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

สํานักงาน
ปลัด/กอง

คลัง/กองช่าง/
กองส่วนการ
ศากษาฯ/กอง

ส่งเสริม
การเกษตร

โครงการ อบต. สัญจร/โครงการออก
หน่วยบริการประชาชนเคล่ือนที่

เพื่อให้บริการประชาชนในด้าน
ต่างๆเช่น การชําระภาษี การรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ การขออนุญาต
ก่อสร้าง  การขอรับคําปรึกษา
เร่ืองต่างๆ เป็นต้น

หมู่ 1-10 250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนได้รับบริการในด้านต่างๆ
เช่น การชําระภาษี การรับเร่ืองราว
ร้องทุกข์ เป็นต้น อย่างทั่วถึง

สํานักงานปลัด

136

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

6

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ตัวชี้วัด 
(KPI)

4

5

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ผ01



จัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ให้สามารถ
รองรับการบริการของประชาชนอย่างทั่วถึง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 และพัฒนาองค์กรให้มี
ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น

วัสดุคงทน วัสดุส้ินเปลือง วัสดุ
ประกอบและอะไหล่

1,500,000
  (อบต.)

1,500,000
  (อบต.)

1,500,000
  (อบต.)

1,500,000
  (อบต.)

วัสดุ
อุปกรณ์

ประชาชนได้รับบริการที่มี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง และ
สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญต่อไป

สํานักงาน
ปลัด/กอง

คลัง/กองช่าง/
กองส่วนการ
ศากษาฯ/กอง

ส่งเสริม
การเกษตร

137

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการซ่อมแซมสํานักงานที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง

เพื่อรองรับการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

อาคารสํานักงานองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง

 - 250,000  
(อบต.)

 -  - สํานักงาน มีอาคาร สถานที่  รองรับการ
บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

1

6.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

7

ผ01



โครงการซ่อมแซมร้ัวสํานักงานที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าจะหลุง

เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์
องค์การบริหารส่วนตําบลท่า
จะหลุง

ทาสีร้ัวพร้อมปูกระเบื้องปูายที่
ทําการสํานักงานองค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าจะหลุง

 -  -  - 70,000  
(อบต.)

ร้ัว มีภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบล
ท่าจะหลุงที่น่าอยู่

กองช่าง

โครงการก่อสร้างห้องน้ํา เพื่อรองรับบริการประชาชน กว้าง 6  เมตร
ยาว 10  เมตร

1,500,000
อบต.

 -  -  - ห้องน้ํา ปริมาณห้องน้ําในการให้บริการ
ประชาชนเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

กองช่าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตําบลท่าจะหลุง

เพื่อมีภูมิทัศที่น่าอยู่รองรับการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
 และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อบต.ท่าจะหลุง  - 100,000  
(อบต.)

 -  - ภูมิทัศน์ 
อบต./

เพื่อมีภูมิทัศน์ที่น่าอยู่รองรับการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กองส่งเสริม
การเกษตร

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน อบต. เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กได้สัญจร
ไปมาได้สะดวกปลอดภัย

กว้าง 5  เมตร
ยาว 30 เมตร

หนา 0.15  เมตร

250,000  
(อบต.)

 -  -  - ถนน คสล. ผู้ปกครองและเด็กได้สัญจรไปมาได้
สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กว้าง 6 เมตร
ยาว  12  เมตร

 - 400,000  
(อบต.)

 -  - เวที มีเวทีใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ กองช่าง

2

4

5

6

3

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.3  แผนงานเคหะและชุมชน

ที่
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผ01



โครงการจัดทําปูายประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีตําบลท่าจะหลุง/ปูาย
ประชาสัมพันธ์ขุดดิน/ถมดิน พรบ.
ควบคุมอาคาร

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษีในตําบลท่าจะหลุง

จาํนวน 10  ปูาย  -  - 80,000 
(อบต.)

 - ปูาย ประชาชนรับทราบขั้นตอน
ระยะเวลาในการชําระภาษีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี

กองช่าง
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

สนับสนุนโครงการอาหารเสริมนม เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารเสริม(นม) อย่างทั่วถึงมี
พัฒนาการสมวัย

ศพด.และโรงเรียน
ทุกแห่งในตําบล

2,800,000 
 (อบต.)

3,000,000 
 (อบต.)

4,500,000 
 (อบต.)

5,000,000
  (อบต.)

อาหาร
เสริม  (นม)

เด็กเล็กและเด็กนักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารเสริม(นม)  ตาม
นโยบายของรัฐ

กองการศึกษาฯ

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงและ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน

ศพด. 3,000,000 
 (อบต.)

3,500,000 
 (อบต.)

4,000,000 
 (อบต.)

4,500,000 
 (อบต.)

อาหาร
กลางวัน

วัสดุ
อุปกรณ์/

เด็กเล็กทุกคนได้รับประทานอาหาร
กลางวัน ตามนโยบายของรัฐและมี
วัสดุอุปกรณ์ในการเรียนเด็กมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

1

2

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
7.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

7

ผ01
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้าง
นิสัยรักการออกกาํลังกาย

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

100,000  
(อบต.)

โครงการ เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด และ
สุขภาพแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

141

7.3   แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

1

7.2   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

ผ01
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กน่าอยู่และถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 2,000,000
  (อบต.)/

กรมส่งเสริมฯ

300,000  
(อบต.)/  

กรมส่งเสริมฯ

 - ศพด. เด็กได้รับความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมน่าเรียน พร้อมที่  จะ
เล้ียง สอน เด็กเล็กให้มีคุณภาพ

กองช่าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

เพื่อมีภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่น่าอยู่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 200,000  
(อบต.)

 -  - ภูมิทัศน์ 
ศพด.

มีภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่น่าอยู่ กองส่งเสริม
การเกษตร

โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือและที่    
แปรงฟัน

ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้ปฏิบัติ
ตนอย่างถูกสุขลักษณะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 50,000  
(อบต.)

 -  - อ่างล้าง
มือและที่
แปรงฟัน

เด็กมีอ่างล้างมือและที่แปรงฟันที่ถูก
สุขลักษณะ

กองช่าง

โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อปูองกันแสงแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  - 50,000  
(อบต.)

 -  - หลังคา มีหลังคาในการปูองกันแสงแดด กองช่าง
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
7.4  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

2

3

ตัวชี้วัด 
(KPI)

4

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

ผ01



โครงการอบรมการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด หรือกิจกรรมการบําบัด
ฟื้นฟูผู้ติดยา/ผู้เสพยาเสพติด โครงการ
แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม ปัญหาการ
ระเมิดสิทธิเด็กและสตรี  ฝึกอบรมสัมมนา
ผู้ประสานพลังแผ่นดิน ตํารวจหมู่บ้าน

เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เฝูา
ระวังปูองกันไม่ให้เด็ก  เยาวชน 
ประชาชนในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  
ปัญหาการระเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง
ชุมชน

หมู่ 1-10 100,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

โครงการ เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนไม่
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และลด
ปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตรี

สํานักงานปลัด

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการดูแลรักษาสุขภาพช่องปาก เพื่อการดูแลรักษาสุขภาพช่อง
ปากเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่า
จะหลุง

8,000  
(อบต.)

8,000  
(อบต.)

8,000  
(อบต.)

8,000  
(อบต.)

โครงการ เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาพ
ช่องปากที่ดี

กองการศึกษา
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

7.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด
7.5  แผนงานสาธารณสุข

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผ01



โครงฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกัน
ภัยฝุายพลเรือน

เพื่อเพิ่มศักยภาพ เพิ่มทักษะ 
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
ปูองกันชีวิตและทรัพย์สินภายใน
ชุมชน

จัดฝึกอบรม ทบทวน อปพร. 
และอื่น ฯลฯ

200,000  
(อบต.)

200,000  
(อบต.)

200,000  
(อบต.)

200,000  
(อบต.)

ฝึกอบรม 
ทบทวน

ประชาชนได้รับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเส่ียงภัย 
ได้รับการบรรเทาภัยต่างๆ

สํานักงานปลัด

ส่งเสริมกิจกรรมการลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลปีใหม/่สงกรานต์

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการจาราจร

ช่วงเทศกาลปีใหม่
/สงกรานต์

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

50,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนมีความปลอดภัยทั้งด้าน
ชีวิตและทรัพย์สินในขับขี่ยวดยาน

สํานักงานปลัด

144

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน

ภัยแล้ง/อุทกภัย/
วาตภัยและอื่นๆหมู่ 1-10

800,000  
(อบต.)

500,000  
(อบต.)

500,000  
(อบต.)

500,000  
(อบต.)

ผู้ประสบ
ภัย

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
อย่างทันท่วงที

สํานักงานปลัด

145

1

7.7  แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

1

2
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ก่อสร้างถนนลาดยาง (บ้านหนองหญา้
ปล้อง หมู่ที่ 3 เชื่อมเทศบาลแหลมทอง
อาํเภอหนองบุญมาก

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมาได้
สะดวก

กว้าง  6   เมตร
 ยาว   8,000  เมตร  

พร้อมไหล่ทาง

20,116,61
6,440,682
,000,000,
000,000

25,000,00
0  (อบต.)/

อบจ.

 -  -  - ถนนลาด  ยาง ราษฎรได้รับ
ความสะดวกใน
การสัญจรไป
มาและใช้เป็น
เส้นทาง
การเกษตร

โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัสติก    
คอนกรีต (บ้านขี้ตุ่น-โคกวังวน)

เพื่อให้ราษฎรได้ใช้สัญจรไปมา
ระหว่างหมู่บ้านได้สะดวก และใช้
เป็นเส้นทางการเกษตร

กว้างเฉล่ีย  6 เมตร
 ยาว  3,500 เมตร  
หนา  0.04  เมตร

20,147,61
6,490,882
,000,000,
000,000

5,550,000  
(อบต.)/อบจ.

 -  -  - แอสฟสัติก  คอนกรีต ราษฎรทั้งสอง
ตําบลได้รับ
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมาระหว่าง
หมู่บ้าน

152

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

2

1

ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา

ตัวชี้วัด (KPI)
ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ินฐาน

พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์

ผ 
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน
ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และ
รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองและ
เยาวชนได้แสดงออก กล้าคิด 
กล้าทําในทางสร้างสรรค์และเป็น
ประโยชน์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  - โครงการ เด็กได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
ตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง
  เด็กได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์
 กล้าคิด กล้าทํา มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมตาม

กองการศึกษาฯ

โครงการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับปฐมวัย

เพื่อให้เด็กเล็กที่จบการศึกษามี
ความภาคภูมิใจในการเรียน และ
 สถาบันที่จบมา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  -  -  -  - โครงการ เด็กเล็กที่จบการศึกษามีความ
ภาคภูมิใจในการเรียน และ สถาบัน
ที่จบมา

กองการศึกษาฯ

153

3.1   แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต พลังงานสะอาด

2

1

4.2    แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
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ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
/วางสายพาดดับ ภายในตําบล/ขยาย
เขต/ติดต้ังมิเตอร์

เพื่อมีกระแสไฟฟูาในการ
ดําเนินงานและให้บริการด้าน
ไฟฟูาอย่างทั่วถึง หน่วยงานและ
ประชาชนและได้รับแสงสว่างใน
เวลากลางคืน

ตําบลท่าจะหลุง 1,300,000
  (อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

100,000 
(อบต.)

จาํนวนจุด ประชาชนได้รับบริการด้านไฟฟูา
อย่างทั่วถึงและได้รับแสงสว่างใน
เวลาคํ่าคืน

กองช่าง

146

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร เพื่อจัดหาบริการไฟฟูาให้พื้นที่
ทํากินทางการเกษตร เป็นการ
สนับสนุนการประกอบอาชีพของ
เกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟูาเป็น
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร
ช่วยลดต้นทุนการผลิต

หมู่ 1 -10  - 10,000,00
0 (อบต.)

 -  - จาํนวนจุด มีระบบไฟฟูาให้พื้นที่ทํากินทางการ
เกษตร ให้สามารถใช้ไฟฟูาเป็น
ปัจจัยการผลิตทางการเกษตรช่วย
ลดต้นทุนการผลิต

กองช่าง

โครงการสนับสนุนการวางท่อส่งน้ําเพื่อ
การเกษตร

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ําใช้ในการทํา
เกษตรที่เพียงพอและลด
ระยะเวลาในการส่งน้ํา

            ท่อ ขนาด  6      
     /ท่อ ขนาด  8

800,000 
(อบต.)/

อบต.หนอง
ระเวียง

 -  -  - จาํนวนท่อ เกษตรกรมีน้ําใช้ในการทําเกษตรที่
เพียงพอและลดรต้นทุนในการทํา
เกษตร

สํานักงานปลัด

147

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ

2

1

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์
3.1   แผนงานการเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผ 02



ป ี2561 
(บาท)

ป ี2562 
(บาท)

ป ี2563 
(บาท)

ป ี2564 
(บาท)

สนับสนุนการพฒันาสาธารณสุขมูล
ฐาน

เพื่อการพฒันาด้าน
สาธารณสุขให้มี
ประสิทธภิาพมากขึ้นและ
พฒันาคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น

หมู่ 1-10 150,000
  (อบต.)

150,000
  (อบต.)

150,000
  (อบต.)

150,000
  (อบต.)

จํานวน
หมู่บ้าน

มีการพฒันาด้านสาธารณสุขให้
มีประสิทธภิาพมากขึ้นและ
พฒันาคุณภาพชีวติให้ดีขึ้น

สํานักงาน
ปลัด

148

ปี 2561   
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา – วัฒนธรรมประเพณ ีและกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
4.6   แผนงานงบกลาง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเปน็เมืองน่าอยู่

1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ี (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

ส าหรบั อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รฐัวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสาธารณสุข
ยุทธศาสตรท์ี่  4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การศึกษา วัฒนธรรม และประเพณี
4.3    แผนงานสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผ 02

ผ 02



ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านสุขภาพ
 อนามัย และสาธารณสุข สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ

เพื่อพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย 
และสาธารณสุขให้ประชาชนใน
ตําบล

หมู่ 1-10 250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

250,000  
(อบต.)

โครงการ ประชาชนในตําบลได้รับการรองรับ
การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย และ
สาธารณสุข

สํานักงานปลัด

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดผู้เล้ียงดูมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเงินใช้ใน
การดํารงชีวิตประจาํวัน

ประมาณปีละ 650  คน 8,900,000
  (อบต.)

9,500,000
  (อบต.)

10,000,00
0  (อบต.)

12,000,00
0  (อบต.)

จาํนวน 
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถดํารงชีพได้ในสภาวะปัจจุบัน

สํานักงานปลัด

สนับสนุนเงินสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เพื่อให้ผู้พิการมีเงินเล้ียงชีพ ลด
ภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ประมาณปีละ 115 คน 2,,300,00
0  (อบต.)

2,800,000
  (อบต.)

3,000,000
  (อบต.)

3,300,000
  (อบต.)

จาํนวนผู้ 
พิการ

ผู้พิการที่ได้รับการเงินสงเคราะห์มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ลดภาระของ
ครอบครัวได้บ้าง และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

สนับสนุนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มีเงินเล้ียงชีพ 
ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน มี
กาํลังใจในการดําเนินชีวิต

ประมาณปีละ 10 คน 60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

60,000  
(อบต.)

จาํนวน
ผู้ปุวยเอดส์

ผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับการเงิน
สงเคราะห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  มี
กาํลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไป

สํานักงานปลัด

149

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ส าหรับ อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

7.8 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1

2

3

4

ผ 02



ส่งเสริม  สนับสนุน  อุดหนุน         การ
จัดกิจกรรมต่างๆ  ตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด  อาํเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อาํเภอ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรภาครัฐของอาํเภอโชค
ชัย เพื่อปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
-โครงการจัดงานพิธี รัฐพิธี 
อาํเภอโชคชัย
-โครงการขอรับเงินอุดหนุน
การจัดงานสมโภชฉลอง
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
-โครงการศูนย์รวมข้อมูล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
จัดซ้ือหรือจัดจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
- และโครงการอื่นๆ ตาม 
นโยบายของรัฐบาล จังหวัด  
อาํเภอ ฯลฯ

280,000  
(อบต.)

280,000  
(อบต.)

280,000  
(อบต.)

280,000  
(อบต.)

โครงการ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
จังหวัด อาํเภอ

สํานักงานปลัด

150

ปี 2561 
(บาท)

ปี 2562 
(บาท)

ปี 2563 
(บาท)

ปี 2564 
(บาท)

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงและ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์การจัดการ
เรียนการสอน

โรงเรียน
ทุกแห่งในตําบล

2,800,000 
 (อบต.)

2,900,000 
 (อบต.)

3,300,000 
 (อบต.)

3,500,000 
 (อบต.)

อาหาร
กลางวัน

วัสดุ
อุปกรณ์/

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน ตามนโยบายของรัฐ
และมีวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนเด็กมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่

1

7.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย(ผลผลิตของ

โครงการ

งบประมาณและที่มา
ตัวชี้วัด 
(KPI)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่   7   ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและแนวนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของจังหวัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา

1
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กองช่าง

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

(แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ. 2561 ถึง 2564)

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจะหลุง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ  อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ินฐาน
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