
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๒ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลตูม

............................................................... ............................................... 
 

ผู้มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายส ารวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
๗ นางรัชนีย์ โครวัตร  เลขานุการนายก อบต.ตูม 
๘ นายประเสริฐ โครวัตร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑ 
๙ นายวีรชน เชยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๐ นางอภัย ห่อฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๒ 
๑๑ นายอดุลย์ พระวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๒ นายยวน จอเกาะ   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๓ 
๑๓ นายสมบูรณ์ ซอพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๔ นางหนูริ้ว กล่อมพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๔ 
๑๕ นายวิเชียร ฉ่ าพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที๕่ 
๑๗ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๙ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๑ นายสุรสิทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๓ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๕ นางสาวเพียรไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๗ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๙ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๑ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 



 

 

 

๓๒ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 
๓๓ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นางสาวสมคิดตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
 ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าส านักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๖ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักกงานธุรการ 
   
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้โดยมีนายวิบูลย ์วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ท าหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง กฎหมายผู้ถูกด าเนินคดีทางกฎหมาย 
ประธาน  กฎหมายใหม่ ส าหรับผู้ที่กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดทางด้านต่างๆหากผู้กระท า
ความผิดนั้น หลบหนี ไม่ด าเนินคดีทางกฎหมาย ปัจจุบันทางราชการ ได้มีกฎระเบียบใหม่ โดยน าชื่อผู้กระท า
ความผิดนั้นอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง โดยไม่มามารถที่จะท าบัตรประจ าตัวประชาชนได้ และไม่ได้รับสิทธิ์ต่างๆ
ที่ควรได้รับ ดังนั้นหมู่บ้านใดมีผู้กระท าความผิดทางกฎหมาย ให้มารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๘๐ 
วัน  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร รอง สว.(สส)สภ.ปักธงชัย สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในการตรวจวาระการประชุม ของ
คณะกรรมการ เรียบร้อยดีครับ 

ประธาน  ขอมติทีป่ระชุมเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ที่ประชุม รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ  



 

 

 

  ๔.๑ เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยจังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าประเทศ
ไทย เข้าสู่ฤดูร้อน อาจเอื้อต่อการท าให้เกิดเพลิงไหม้ ในสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย เพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือ
กับสถานการณ์ ดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีแนวทางเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่ก าจัดขยะมูล
ฝอย และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ด้วยจังหวัดนครราชสีมา
ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า กรมปศุสัตว์ ได้จัดท าโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือ
รับรองท้องถิ่นปลอดพิษสุนัขบ้าของแต่ละจังหวัด โดยพ้ืนที่ ที่จะปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ต้องเก็บตัวอย่างสัตว์ใน
พ้ืนที่เพ่ือท าการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการและผลตรวจจะต้องไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อกันเป็น
ระยะเวลา อย่างน้อย ๒ ปี เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะใช้บ่งบอกว่าพ้ืนที่นั้นๆเป็นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อ าเภอปัก
ธงชัย จึงมอบหมายท้องถิ่นร่วมมือกับกรมปศุสัตว์อ าเภอตามโครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพ่ือรับรองท้องถิ่น
ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม รับทราบ  

  ๔.๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งโครงการณาปนกิจสงเคราะห์แก่ต าบลไกล้เคียง  

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม รอง สว.(สส)
สภ.ปักธงชัย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม ด้วยทางวัดป่าส าราญธรรม ได้เริ่มโครงการณาปนกิจสงเคราะห์ตั้งแต่เดือน 
เมษายน ๒๕๖๑ ทางโครงการได้ให้ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือชาวบ้านกว่า ๓๐๐ ราย กว่า ๑๑ ต าบลรอบ
ต าบลตูม เนื่องจากแต่ละเดือนมีผู้มาขอรับเงินสงเคราะห์จากวัดเพ่ิมมากขึ้น ทางโครงการจึงแจ้งว่าโครงการจะ
ขอปรับการช่วยเหลืออนุเคราะห์เหลือ ๓ ต าบล ได้แก่ ต าบลตูม ต าบลเกษมทรัพย์ ต าบลบ่อปลาทอง 

ที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

 



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 โครงการกอ่สร้างเขื่อน เพือ่ป้องกนัการทรุดตัว ข้างล าห้วยล าพระเพลิง บริเวณ 14.687726   -  -  - 1,850,000      1 แห่ง ป้องกนัการทรุด กองช่าง

กนัตล่ิงพงั หมูท่ี่ 1 ของดิน ตรงข้ามประจวบฟาร์ม 101.97081 ตัว ของดิน
ขนาดสูง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 14.686909

ลาดเอยีง 1:1 101.97011

2 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง เพือ่พฒันาเส้นทาง หน้าบ้านนายหลอด ค าทะลุง 14.654386   -  - 15,000       - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 0.50 เมตร สูงเฉล่ีย 0.20 101.98079 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี่ 2 ปลอดภัยย่ิงขึ้น เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมบดอัด 14.664649 ไปมาสะดวก

ท้ังไหล่ด้วยหินคลุก ขนาดกวา้ง 101982267 และปลอดภัย
0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น
ยาว 15 เมตร 

3 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายทิศตะวันออกโรงสีนายเกียรติ 14.670174  -  - 585,000     - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี่ 2 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 4 เมตร ยาว 385 เมตร 101.984 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 14678 ไปมาสะดวก
101986102 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เ พ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง ครั้ งที่  ๑/๒๕๖๒ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  
หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับ
ทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่
อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลตูม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   
   
   
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) เมตร รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
4 โครงการกอ่สร้างราง เพือ่ให้การระบายน้ า สายบ้านนายอรุณ  พระวนัพรม 14.676747   -  - 260,000  - 1 สาย การระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ทีท่่วมขังไหลสะดวก ราช กวา้ง 0.40 เมตร ลึกเฉล่ีย 101.95393 ทีท่่วมขังมี
เหล็ก หมูท่ี ่3 0.50 เมตร ยาว 100 เมตร 14.67564

และวางท่อคสล.Ø 0.50 เมตร
จ านวน 10 ท่อน ประสิทธภิาพ

5 โครงการหินคลุก หมูท่ี ่3 เพือ่พฒันาเส้นทาง สายอูช่่างหลวย ไปหินดาด 14.676802   -  - 608,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 101.96011 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 14.677201 ไปมาสะดวก

และวางท่อคสล.Ø 0.50 เมตร
จ านวน 10 ท่อน 101.9588 และปลอดภัย

6 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านนายจรัส ไปฟาร์ม 14.664183   -  - 1,210,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี ่3 ให้มมีาตรฐานความ พรมราช 6 101.96293 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 4 เมตร ยาว 800 เมตร 14.668858 ไปมาสะดวก
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 101.95921 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น
7 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านนายเงินไปบ้านนาย N14.674307   -  - 121,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมูท่ี ่3 ให้มมีาตรฐานความ ปิยะราช 101.96122 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 4 เมตร ยาว 80 เมตร E14.673625 ไปมาสะดวก

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 101.96106 และปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

8 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านนายยวน จอเกาะ 14.66938   -  - 52,500   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่3 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร ยาว 25 เมตร 101.95853 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหลทางหินคลุก 14.669834 ไปมาสะดวก
กวา้งข้างละ 0.30 เมตร หนา 101.95853 และปลอดภัย
เฉล่ีย 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
9 โครงการซ่อมสร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายคลองลึก บริเวณทีน่าย 14.696361   - 166,000   -  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ เหมอืน ขวดพรมราช 101.97216 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 80 เมตร 14.696675 ไปมาสะดวก

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 101.9726 และปลอดภัย
คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 240 เพิม่ขึ้น
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก
กวา้งข้างละ 0.20 เมตร 

10 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านบุพระเมอืงไปบ้านตูม 14.690835   - 1,640,100   -  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ จากทีน่างสาวปภาพนิท์ พทุธ 101.96961 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น รักษา ถึงทีน่างทองเมีย้น 14.689851 ไปมาสะดวก

อะมตุะคุ 101.97635 และปลอดภัย
กวา้ง 3 เมตร ยาว 781 เมตร เพิม่ขึ้น
หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่
คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 2,343
ตาราเมตร ไหลทางหินคลุก
ข้างละ 0.20 เมตร หนาเฉล่ีย
0.15 เมตร 

11 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านพีจุ่ล 14.690679   -   - 293,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 4 เมตร ยาว 113 เมตร 101.9698 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร พืน้ทีค่อนกรีต 14.691063 ไปมาสะดวก

ไมน่้อยกวา่ 452 ตารางเมตร 101.97071 และปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
12 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายหลังโรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคึ 14.699363   -   - 638,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมูท่ี ่6 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 4 เมตร ยาว 420 เมตร 101979851 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร 14.698831 ไปมาสะดวก

101.97739 และปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

13 โครงการซ่อมสร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านนางจัด กายตะขบ 14.6928   -   - 31,500        - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ บริเวณโค้งบ้านนางจอง 101.97137 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 15 เมตร 14692796 ไปมาสะดวก

หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ทีไ่ม่ 101.97157 และปลอดภัย
น้อน กวา่ 45 ตารางเมตร เพิม่ขึ้น
ไหล่ทางหินคลุกกวา้งข้างละ 
0.20 เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

14 โครงการซ่อมสร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง บริเวณสวนนางนิด 14.699361   -   - 56,000        - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร ยาว 25 เมตร 101.94955 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่7 ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 14.699497 ไปมาสะดวก

หินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร 101.94901 และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

15 โครงการซ่อมสร้างถนน เพือ่ป้องกนัการทรุดตัว บริเวณคอสะพานบล๊อคคอนเวส์ิ 14.697797   -   - 20,000        - 1 แห่ง ป้องกนัการ กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ของคอสะพาน กวา้ง 5 เมตร ยาว 5 เมตร 101.95273 ทรุดตัวของ
หมูท่ี ่7 หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน 14.697759 สะพาน

คลุกกวา้งเฉล่ีย 0.20 เมตร 101.95273

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั

16 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายไปสวนนายสกล 14.700612   -   - 105,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 101.9503 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่7 ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 14.700962 ไปมาสะดวก

หินคลุกกวา้งข้างละ 0.20 เมตร 101.95028 และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น

17 โครงการกอ่สร้างท่อลอด เพือ่ป้องกนัการทรุดตัว บริเวณมมุโรงเรียน 14.679509   -   - 290,000      - 1 แห่ง ป้องกนัการ กองช่าง
เหล่ียมส่งน้ าเข้าสระ ของดิน ขนาดท่อเหล่ียม กวา้ง 1.20 ม. 101.97882 ทรุดตัวของ
พรหมราช หมูท่ี ่8 สูง 1.20 เมตร ยาว 23 เมตร 14.679571 ดิน

จ านวน 2 ช่อง ระบายน้ า 101.97882

โดยใช้ท่อหล่อส าเร็จ
 + ประตูระบายน้ า

18 โครงการสร้างผนังกนัตล่ิง เพือ่ป้องกนัการทรุดตัว รอบสระน้ าวดัพรหมราช 14.679592   -   -   - 11,745,000 1 แห่ง ป้องกนัการ กองช่าง
คสล. หมูท่ี ่8 ของดิน สูง 4.50 เมตร ลาดเอยีง 1:1 101.97879 ทรุดตัวของ

ยาว 783 เมตร 14.681423 ดิน
101.97876

19 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายไปนาทุง่หนองแห้ว 14.690442   -   - 840,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่9 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร  ยาว 400 เมตร 101.97878 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร ไหลทาง 14.690996 ไปมาสะดวก
หินคลุกกวา้งเฉล่ียข้างละ 0.20 101.97461 และปลอดภัย
เมตร หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร เพิม่ขึ้น
หรือพืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกวา่
1,200 ตาราเมตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง ซอย ส.อบต.เฉลิมศักด์ิ ชิดตะขบ 14.689128   -   - 203,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่10 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร ยาว 97 เมตร 101.9867 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร พืน้ทีค่อนกรีต 14.689719 ไปมาสะดวก

ไมน่้อยกวา่ 291 ตาราเมตร 101.98693 และปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

21 โครงการกอ่สร้างประตู เพือ่กกัเกบ็น้ าไวท้ าการ บริเวณท่อเหล่ียมบ้านป้าพร 14.701754   -   - 450,000      - 1 แห่ง กกัเกบ็น้ าไวท้ า กองช่าง
ระบายน้ า หมูท่ี ่12 เกษตร ประตูน้ าเหล็กแบบมอืหมนุ 101.98088 การเกษตร

ขนาดกวา้ง 2.70 เมตร 14.701762

สูง 2 เมตร จ านวน 2 ช่อง 101980

22 โครงการซ่อมแซมถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง ยาว 70เมตร กวา้ง 4 เมตร 1626937   -   - 300,000    300,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี ่12 ให้มมีาตรฐานความ หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 821625 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น คอนกรีตไมน่้อยกวา่ 320 1627190 ไปมาสะดวก
ตารางเมตร 820925 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น

23 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายไปบ้านป้ากาเหลียวไป 14.699811   -   - 598,500      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี ่12 ให้มมีาตรฐานความ ทุง่บุง่เวยีน 101989283 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 525 เมตร 14.701969 ไปมาสะดวก
หนา 0.15 เมตร 101991698 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น

เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
24 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านผู้ช่วยประจวบ 14.702382   -   - 116,900   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่12 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 4 เมตร ยาว 43 เมตร 101.98401 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร พืน้ทีค่อนกรีต 14.702725 ไปมาสะดวก

ไมน่้อยกวา่ 172 ตารางวา 101984043 และปลอดภัย
เพิม่ขึ้น

25 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายบ้านลุงนิพนธ์ 14.698641   -   - 159,600      - 1 สาย ประชชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี ่12 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 3 เมตร ยาว 140 เมตร 101.98628 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร 14.697747 ไปมาสะดวก
101.96809 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น

26 โครงการกอ่สร้างผนัง เพือ่ป้องกนัตล่ิงพงั ริมหัวล าส าลายบริเวณศาลา 14.69606   -   - 700,000   - 1 แห่ง ป้องกนัตล่ิงพงั กองช่าง
ป้องกนัตล่ิงพงั หมูท่ี ่13 กลางหมูบ่้าน 101.9511

สูง 3 เมตร ยาว 35 เมตร 14695931

ลาดเอยีง 1:1 101.95129

27 โครงการขยายถนนคสล. เพือ่พฒันาเส้นทาง สายกลางหมูบ่้านหนองจอก 14.695404 190,000    1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หมูท่ี ่13 ให้มมีาตรฐานความ กวา้ง 2 เมตร ยาว 127 เมตร 101.95086 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ที่ 14.694405 ไปมาสะดวก
ไมน่้อยกวา่ 254 ตารางเมตร 101.95052 และปลอดภัย

เพิม่ขึ้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
28 โครงการกอ่สร้างถนน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายจากทีน่ายสิน แพงตะคุถึง 14.702935   -   - 363,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมูท่ี ่14 ให้มมีาตรฐานความ ทีน่างเล่ียม กล่ าพรมราช 101.96135 เส้นทางสัญจร
ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 242 เมตร 14.70478 ไปมาสะดวก

หนา 0.15 เมตร วางท่อระบาย 101961847 และปลอดภัย
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø0.30 ม. เพิม่ขึ้น
จ านวน 20 ท่อน และบ่อพกั
คอนกรีตเสริมเหล็ก ส าหรับท่อ
Ø0.30 เมตร จ านวน 5 บ่อ

29 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง คุ้มที ่5 จากบ้านนางไพร บ้าน 14.703581   -   - 184,800      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี ่14 ให้มมีาตรฐานความ นางฐิตินันท์ 101.96097 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 88 เมตร 14.703746 ไปมาสะดวก
หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 101.96021 และปลอดภัย
หินคลุกกว้างข้างละ 0.20 เมตรง เพิม่ขึ้น
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 

30 โครงการขยายถานน เพือ่พฒันาเส้นทาง สายกลางหมูบ่้าน จากสะพาน 14.696631   -   - 367,000      - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มมีาตรฐานความ คลองส่งน้ าชลประทานถึงแยก 101.9578 เส้นทางสัญจร
หมูท่ี ่14 ปลอดภัยย่ิงขึ้น บ้านใหมป่่าตะแบก 14.697915 ไปมาสะดวก

ช่วงที ่1  จากกม.0+000ถึง 101.95792 และปลอดภัย
กม.0+156 ขยายถนนด้านข้าง เพิม่ขึ้น
ทางขนาดกวา้ง 3 เมตร 
ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ม.
และพืน้ทีส่่วนบีบผิวจราจร
จ านวน 9 ตารางเมตร หนา
เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลทีค่าดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
0.15 เมตร หรือพืน้ทีค่อนกรีต
รวม 459 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกกวา้ง 0.50 เมตร ยาว
150 เมตร ย้ายแนวท่อประปา
Ø 3" ยาว 156 เมตร ย้าย
เสาไฟฟา้แรงสูง จ านวน 4 ต้น
ย้ายเสาไฟฟา้แรงต าจ านวน3ต้น
และต่อท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร
จ านวน 3 จดุ จดุละ 3 ท่อนและ
ต่อท่อระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก Ø 0.60 เมตร
ช่วงที ่2  จากกม.0+156ถึง 637,500    
กม 0+722 ขยายถนนทัง้สอง
ข้าง ขนาดกวา้งข้างละ 1 เมตร
ยาว 533 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพืน้ทีค่อนกรีตไมน่้อยกวา่
1,066 ตารางเมตร ย้ายแนวท่อ
ประปา ยาว 850 เมตร ย้าย
เสาไฟฟา้แรงสูง จ านวน 3 ต้น

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
31 โครงการกอ่สร้างวางท่อ เพือ่ให้การระบายน้ า สายบ้านนางอ านวย นลิดีสระนอ้ย 14.676803   -   - 195,000      - 1 สาย การระบายน้ า กองช่าง

ระบายน้ าคอนกรีตเสริม ท่ีท่วมขังไหลสะดวก ถึงศาลากลางหมูบ่้าน 101.97702 ท่ีท่วมขังมี
เหล็ก หมูท่ี่ 15 ท่อคอนกรีตขนาด Ø0.40 เมตร 14.67553 ประสิทธภิาพ

ยาว 130 เมตร โดยวางท่อ 101.97693

คอนกรีต Ø   เมตร จ านวน
115 ท่อน และบ่อพกัคอนกรีต
จ านวน 15 บ่อ ลึกเฉล่ีย 1 เมตร

32 โครงการกอ่สร้างถนนคอน เพือ่พฒันาเส้นทาง ทางเชื่อถนนทางหลวงแผ่นดิน 14.674515   -   - 70,000        - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 15 ให้มมีาตรฐานความ หมายเลข       บริเวณบ้าน 101976072 เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงขึ้น หมอวนั 14.674606 ไปมาสะดวก
กวา้ง 6 เมตร ยาว 12 เมตร 101.97608 และปลอดภัย
หนา 0.15 เมตร และวง่ท่อ เพิม่ขึ้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก Ø1 เมตร
จ านวน 8 ท่อน

33 โครงการซ่อมแซมฝาย เพือ่กกัเกบ็น้ าไวท้ าการ บริเวรนาก านันพจน์ 14670357   -   - 48,000        - 1 แห่ง กกัเกบ็น้ าไวท้ า กองช่าง
หมูท่ี่ 15 เกษตร โดยการร้ือบดอดัดินหูฝายเดิม 101.97441 การเกษตร

แล้วดาดคอนกรีตหนา 0.07 เมตร 14.670554

จ านวน 40 ตารางเมตร 101.97438

34 โครงการซ่อมสร้างดาด เพือ่กกัเกบ็น้ าไวท้ าการ บริเวณศาลากลางบ้างวงัวารีวน 140696678   -   - 375,000       - 1 แห่ง กกัเกบ็น้ าไวท้ า กองช่าง
เหมอืงคอนกรีต หมูท่ี่ 16 กกัเกบ็น้ าไวท้ าการ ขนาดปากเหมอืงกวา้ง 3 เมตร 101.95457 การเกษตร

กน้เหมอืงกวา้ง 1 เมตร ลึกฉล่ีย 14.69719

1 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 101.9567

0.05 เมตร ลาดเอยีง 1:1
เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่ หนว่ยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
35 โครงการกอ่สร้างผนัง เพือ่ป้องกนัการทรุดตัว บริเวร 14.69369   -   - 5,000,000    - 1 แห่ง ป้องกนัการ กองช่าง

ป้องกนัตล่ิงพงั หมูท่ี่ 16 ของดิน สูง 5 เมตร ยาว 200 เมตร 101.9537 ทรุดตัวของ
ลาดเอยีด 14.694161 ดิน

101.95404

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

ท่ี โครงการ วตัถุประสงค์
งบประมาณและท่ีผ่านมา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน คอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 เคร่ือง  -  - 44,000  - ส านักปลัด

2 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน คอมพวิเตอร์แท็ปเล็ต ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 20,000  - ส านักปลัด

3 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ตู้บานเล่ือน ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 หลัง  -  - 11,000  - ส านักปลัด

4 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 700  -  - ส านักปลัด
ประสงค์

5 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน โต๊ะท างาน ระดับ 3 ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 ชุด  - 8,400  -  - ส านักปลัด

6 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองปัม๊น้ าอตัโนมติั ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 4,500  -  - ส านักปลัด

7 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองพมิพM์uliifunction ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 8,000  - ส านักปลัด
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถึงหมกึ
(Ink Tank Printer)

8 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองปรับอากาศ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 เคร่ือง  - 34,000  -  - ส านักปลัด
ขนาด 12,000 BTU

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
9 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 14,000  - ส านักปลัด

10 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อออ่น ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 11,000  - ส านักปลัด

11 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 หลัง  -  - 11,000  - ส านักปลัด

12 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เกา้อี้ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 26 ตัว  - 52,000    -  - ส านักปลัด

13 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน โต๊ะประชุม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 ชุด  - 17,400    -  - ส านักปลัด

14 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ชุด Powen แอม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 ชุด  -  - 14,000    - ส านักปลัด

15 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 2,500  -  - ส านักปลัด
800 VA 

16 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ซิงค์สแตนเลส 2 หลุมพร้อม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 ชุด  - 3,800  -  - ส านักปลัด
กอ๊ก มชีั้นวางของ 2 ชั้น

17 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 700  -  - กองคลัง
ประสงค์

18 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 4,300  - กองคลัง
ติดต้ังถังหมกึพมิพ์

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 1/2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
19 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน จอแสดงภาพขนาดไมน่้อยกวา่ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 2,800  -  - กองคลัง

19 นิ้ว 

20 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 17,000  - กองคลัง
ส านักงาน

21 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 2,500  - กองคลัง
800 VA 

22 การศึกษา งบลงทุน อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 700  -  - กองการ
ประสงค์ ศึกษา

23 การศึกษา งบลงทุน เคร่ืองพมิพM์uliifunction ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 เคร่ือง  -  - 16,000  - กองการ
แบบฉีดหมกึพร้อมติดต้ังถึงหมกึ ศึกษา
(Ink Tank Printer)

24 การศึกษา งบลงทุน เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึพร้อม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 4,300  - กองการ
ติดต้ังถังหมกึพมิพ์ ศึกษา

25 แผนงานเคหะและ งบลงทุน โต๊ะท างาน ระดับ 3 ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 ชุด  - 8,400  -  - กองช่าง
ชุมชน

26 แผนงานเคหะและ งบลงทุน เกา้อี้ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 ตัว  - 4,000  -  - กองช่าง
ชุมชน

27 แผนงานเคหะและ งบลงทุน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 หลัง  -  - 11,000  - กองช่าง
ชุมชน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
28 แผนงานเคหะและ งบลงทุน เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 7,100  - กองช่าง

ชุมชน (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A 2

29 แผนงานเคหะและ งบลงทุน สแกนเนอร์ ส าหรับเอกสาร ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 3,200  -  - กองช่าง
ชุมชน ทัว่ไป

30 แผนงานเคหะและ งบลงทุน เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 2,500  - กองช่าง
ชุมชน 800 VA 

31 แผนงานเคหะและ งบลงทุน อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 700  -  - กองช่าง
ชุมชน ประสงค์

32 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 เส้น  -  - 8,500      - ส านักปลัด
ขนาด 1.5"x20M พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 2.5"

33 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 เส้น  -  - 12,000    - ส านักปลัด
ขนาด 1.5"x30M พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 2.5"

34 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน รองเท้าดับเพลิง พืน้เหล็ก ใช้ในการปฎิบัติงาน 2 คู่  -  - 7,000      - ส านักปลัด
หัวเหล็ก สีด าคาดเหลือ 

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

งบประมาณและปีทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
28 แผนงานเคหะและ งบลงทุน เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมกึ ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 7,100  - กองช่าง

ชุมชน (Inkjet Printer) ส าหรับ
กระดาษ A 2

29 แผนงานเคหะและ งบลงทุน สแกนเนอร์ ส าหรับเอกสาร ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 3,200  -  - กองช่าง
ชุมชน ทัว่ไป

30 แผนงานเคหะและ งบลงทุน เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  -  - 2,500  - กองช่าง
ชุมชน 800 VA 

31 แผนงานเคหะและ งบลงทุน อปุกรณ์อา่นบัตรแบบเอนก ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 เคร่ือง  - 700  -  - กองช่าง
ชุมชน ประสงค์

32 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 เส้น  -  - 8,500      - ส านักปลัด
ขนาด 1.5"x20M พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 2.5"

33 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน สายส่งน้ าดับเพลิง ชนิดผ้าใบ ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 เส้น  -  - 12,000    - ส านักปลัด
ขนาด 1.5"x30M พร้อมข้อต่อ
ทองเหลือง ขนาด 2.5"

34 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน รองเท้าดับเพลิง พืน้เหล็ก ใช้ในการปฎิบัติงาน 2 คู่  -  - 7,000      - ส านักปลัด
หัวเหล็ก สีด าคาดเหลือ 

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
35 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน วทิยุส่ือสาร ชนิดมอืถือ ขนาด ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 เคร่ือง  -  - 60,000    - ส านักปลัด

5 วตัต์ 

36 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน เคร่ืองวทิยุส่ือสารประจ าสถานี ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 ชุด  -  - 28,000    - ส านักปลัด
พร้อมอปุกรณ์ครบชุด และ
พาวเวอร์ซัพพลาย

37 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน แผงกัน้จราจร ขนาด 1.5 เมตร ใช้ในการปฎิบัติงาน 5 แผง  -  - 12,500    - ส านักปลัด
สูง 1 เมตร แบบมล้ีอ พร้อม
ชื่อหน่วยงาน

38 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน กรวยจราจร ขนาด 80 ซม. ใช้ในการปฎิบัติงาน 20 อนั  -  - 13,000    - ส านักปลัด
ติดแถบสะท้อนแสงพร้อมชื่อ
หน่วยงาน

39 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ป้าย"หยุดตรวจ"ป้ายสามเหล่ียม ใช้ในการปฎิบัติงาน 2 ชิ้น  -  - 30,000    - ส านักปลัด
แบบโปร่งมไีฟไซเรน ด้านบน
สีแดง แบบใช้ไฟ ไฟบ้านขนาด
ความสูง 1.80 เมตร พร้อม
ชื่อหน่วยงาน

40 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ไฟไซเรน ชนิดหลอด LED ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 ชุด  -  - 22,000    - ส านักปลัด
ขนาดความยาว 120 ซม.
สีแดง-น้ าเงิน ไมม่เีสียง พร้อม
ติดต้ัง

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

งบประมาณและปีทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
41 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ไฟไซเรน ชนิดหลอด LED ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 ชุด  -  - 35,000    - ส านักปลัด

ขนาดความยาว 180 ซม.
สีแดง-น้ าเงิน ไมม่เีสียง พร้อม
ติดต้ัง

42 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน สายดูดน้ า ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 เส้น  -  - 6,000      - ส านักปลัด

43 รักษาความสงบภายใน งบลงทุน ต่อเติมตู้เกบ็อปุกรณ์ท้ายรถ ใช้ในการปฎิบัติงาน 1 คร้ัง  -  - 100,000  - ส านักปลัด
พร้อมปูพืน้ท่ายรถ

44 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ไมค์ผู้เข้าร่วมประชุม ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 8 ตัว  -  - 21,080  - ส านักปลัด

45 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ไมค์ลอยโปรยูเทค ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 2 ชุด  - 8,000  -  - ส านักปลัด

46 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ไมค์ลอยNTS ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 ชุด  - 3,900  -  - ส านักปลัด

47 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน กระจกจราจรส่งทาง พร้อม ใช้ในการปฎิบัติงาน 20 ต้น  -  - 50,000   50,000   ส านักปลัด
ติดต้ัง

48 สาธารณสุข งบลงทุน เคร่ืองบริหารไหล่และขา ใช้ในการออกก าลังกาย 3 ตัว  -  - 60,000    - ส านักปลัด
ประจ าหมูบ่้าน

เป้าหมาย หน่วยงาน
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัสถุปประสงค์ (ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 ทีร่ับผิดชอบ

ครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
49 สาธารณสุข งบลงทุน เคร่ืองวิ่งล้อถ่วง ใช้ในการออกก าลังกาย 3 ตัว  -  - 60,000    - ส านักปลัด

ประจ าหมูบ่้าน

50 สาธารณสุข งบลงทุน เคร่ืองบริหารกล้ามเนื้อ -ขา ใช้ในการออกก าลังกาย 3 ตัว  -  - 53,300    - ส านักปลัด
ข้างล าตัว ประจ าหมูบ่้าน

51 สาธารณสุข งบลงทุน เคร่ืองบริหารข้อเข่าแบบสปริง ใช้ในการออกก าลังกาย 3 ตัว  -  - 56,000    - ส านักปลัด
ประจ าหมูบ่้าน

52 บริหารงานทัว่ไป งบลงทุน ถังส าลองน้ า ใช้ในการปฏิบัติงานส านักงาน 1 ถัง  - 2,500      -  - ส านักปลัด

รวม

งบประมาณและปีทีผ่่านมา

งบประมาณและปีทีผ่่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พกิดั ตัวชี้วดั ผลท่ีคาดวา่จะ หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมศิาสตร์ 2561 2562 2563 2564 (KPI) ได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้มแีสงสวา่งเพยีงพอ ขยายเขตไฟฟา้สาธารณะภาย 400,000 400,000 16 สาย ประชาชนมคีวาม กองช่าง
สาธารณะ ภายในต าบล ในชุมชน ในต าบล ปลอดภัยในชีวติและ
ตูม หมูท่ี่ 1 -16 เพิม่ความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน ลดการเกดิ

ชีวติและทรัพย์สิน อุบติัเหตุและอาชญากรรม

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้ เพือ่ให้มแีสงสวา่งเพยีงพอ ขยายเขตไฟฟา้แรงต่ าภาย 400,000 400,000 16 สาย ประชาชนมคีวาม กองช่าง
แรงต่ า ในชุมชน ในต าบล ปลอดภัยในชีวติและ

เพิม่ความปลอดภัยใน ทรัพย์สิน ลดการเกดิ
ชีวติและทรัพย์สิน อุบติัเหตุและอาชญากรรม

ท่ี โครงการ/กจิกรรม วตัถุประสงค์
งบประมาณและปีท่ีผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา การสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ประธาน  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

นายบุญชอบ เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในส่วนของการท าโครงการต่างๆผมขอเสนอให้กองช่างออกส ารวจ
เพ่ือที่จะไดท้ าการประมาณราคา 

นายเกรียงไกร เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม  
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายเกรียงไกร สร้อยตะคุ สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตูม หมู่ที่ ๑๕ บ้านดอนจันทร์ในส่วนของโครงการต่างๆ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผมขอเสนอทางกอง
ช่างเร่งติดตามและออกส ารวจ เพ่ือที่จะได้รวดเร็ว และไม่มีอุปสรรคในช่วงฤดูฝน เพราะการก่อสร้างต่างๆ
ในช่วงนั้นเป็นอุปสรรค ในการท างาน  

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/
     ๒๕๖๒ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562 
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม 
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 

 



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
1 ข้อความเดิม ช่วงท่ี 1 จากบ้าน ารหมราช ข้อความเดิม

โครงการกอ่สร้างถนน 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง สุดเขตต าบลตูม 1625449 200,000  200,000 200,000   - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หินคลุก ม.2 ให้มมีาตรฐานความ (เลียบดหมอืงบุงา) ผิวจราจร 821117 ทางสัญจรไปมา

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 2,000 ม. 162979 มาสะดวกและ
2. เพือ่ลดปัญหา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 822294 ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ ช่วงท่ี 2 บ้านโนนวงัหิน - 1623354 300,000  300,000 300,000  300,000 ขึ้น
3. เพือ่ให้การคมนาคม บ้านหนองปรือ ต.ง้ิว 821227

สะดวก ผิวจราจรกวา้ง 6 เมตร 1628202

ยาว 2,000 เมตร 821094

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง กวา้ง 6 เมตร ยาว 800เมตร r 3,360,000 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
คสล. ม.2 ให้มมีาตรฐานความ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร ทางสัญจรไปมา

ปลอดภัยย่ิงขึ้น พืน้ท่ีคอนกรีต 4,800 ตาราง มาสะดวกและ
2. เพือ่ลดปัญหา เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ 0.50 เมตร ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

2 โครงการกอ่สร้างถนน 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง จากโค้งต้นจานถึงนานาง 626536  - 200,000  -  - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หินคลุก  พร้อมเสริมดิน ให้มมีาตรฐานความ ปราณี 819446 ทางสัญจรไปมา
หมูท่ี่ 6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 663 ม. 1626706  มาสะดวกและ

2. เพือ่ลดปัญหา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 819869 ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ ขึ้น
3. เพือ่ให้การคมนาคม
สะดวก

ข้อความใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง จากโค้งต้นจานถึงนานาง 626536  -  - 755,000  - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หินคลุก  พร้อมเสริมดิน ให้มมีาตรฐานความ ปราณี 819446 ทางสัญจรไปมา
หมูท่ี่ 6 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 663 ม. 1626706  มาสะดวกและ

2. เพือ่ลดปัญหา หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 819869 ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ ขึ้น
3. เพือ่ให้การคมนาคม
สะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 
 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
3. เพือ่ให้การคมนาคม
สะดวก

2 ข้อความเดิม ข้อความเดิม
โครงการกอ่สร้างคสล. 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง สายท่ี 1 บ้านนายมนู แพง 162809  -  -  - 130,000 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หมูท่ี่ 11 ให้มมีาตรฐานความ ตะคุ 822632 ทางสัญจรไปมา

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 65 เมตร 162793 มาสะดวกและ
2. เพือ่ลดปัญหา หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ท่ี 822637 ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ ไมน่้อยกวา่ 195 ตารางเมตร ขึ้น
3. เพือ่ให้การคมนาคม สายท่ี 2 บ้านยายสมบูรณ์ 1626831  -  - 90,000    - 1 สาย
สะดวก วงศ์สิน กวา้ง 3 เมตร 822248

ยาว 45 เมตร หนา 0.15 ม. 1626799

หรือพืน้ท่ีไมน่้อยกวา่ 135 822299

ตารางเมตร
สายท่ี 3  บ้านนางเพยีร 1626846  -  -  - 60,000  1 สาย
ไวทยโสภิต กวา้ง 3 เมตร 822467

ยาว 30 เมตร หนา 0.15 ม. 1626820

หรือพืน้ท่ีไมน่้อยกวา่ 90 822404

ตารางเมตร

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการกอ่สร้างคสล. 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง สายท่ี 1 บ้านนายมนู แพง 162809  -  - 105,000   - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หมูท่ี่ 11 ให้มมีาตรฐานความ ตะคุ 822632 ทางสัญจรไปมา

ปลอดภัยย่ิงขึ้น กวา้ง 3 เมตร ยาว 50 เมตร 162793 มาสะดวกและ
2. เพือ่ลดปัญหา หนา 0.15 เมตร หรือพืน้ท่ี 822637 ปลอดภัยเพิม่
อบุัติเหตุ ไมน่้อยกวา่ 150 ตารางเมตร ขึ้น
3. เพือ่ให้การคมนาคม สายท่ี 2 บ้านยายสมบูรณ์ 1626831  -  - 151,200   - 1 สาย
สะดวก วงศ์สิน กวา้ง 3 เมตร 822248

ยาว 72 เมตร หนา 0.15 ม. 1626799

หรือพืน้ท่ีไมน่้อยกวา่ 135 822299

ตารางเมตร

3 ข้อความเดิม 1. เพือ่พฒันาเส้นทาง ข้อความเดิม
โครงการกอ่สร้างถนน ให้มมีาตรฐานความ สายท่ี 1  สายแยกบ้านป้ 1627200 150,000   -  -  - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี่ 12 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กาเหลียวออกไปทุ่งนา 821468 ทางสัญจรไปมา

2. เพือ่ลดปัญหา กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 1627285 มาสะดวกและ
อบุัติเหตุ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม 822095 ปลอดภัยเพิม่
3. เพือ่ให้การคมนาคม เกดเกล่ีย ขึ้น
สะดวก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
สายท่ี 2 สายเชื่อมต่อจาก 1627338  - 150,000  -  - 1 สาย
บ้านบุโพธิ์ถึงสวนหอม 821007

กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 1627594

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม 820115

เกดเกล่ีย

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการกอ่สร้างถนน ให้มมีาตรฐานความ สายท่ี 1  สายแยกบ้านป้า N1627200  -  - 150,000   - 1 สาย ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หินคลุก หมูท่ี่ 12 ปลอดภัยย่ิงขึ้น กาเหลียวออกไปทุ่งนา E821468 ทางสัญจรไปมา

2. เพือ่ลดปัญหา กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร N1627285 มาสะดวกและ
อบุัติเหตุ หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม E822095 ปลอดภัยเพิม่
3. เพือ่ให้การคมนาคม เกดเกล่ีย ขึ้น
สะดวก สายท่ี 2 สายเชื่อมต่อจาก 1627338  -  - 150,000   - 1 สาย

บ้านบุโพธิ์ถึงสวนหอม 821007

กว้าง 3 เมตร ยาว 500 เมตร 1627594

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร พร้อม 820115

เกดเกล่ีย

4 ข้อความเดิม ข้อความเดิม
โครงการกอ่สร้างสะพาน เพือ่การสัญจรท่ีสะดวก สาย บ้านนายรอด เกดิสุวรรณ 1627494  -  -  - 600,000 1แห่ง ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หมูท่ี่ 14 รวดเร็วของประชาชน สะพานข้ามคลองน้ าล าส าลาย 818806 ทางสัญจรไปมา

บ้านสวนหอม คุ้ม 2 ไป คุ้ม 5 1627523 มาสะดวกและ
กวา้ง 1.50 เมตร 818812 ปลอดภัยเพิม่
ยาว 25 เมตร ขึ้น

เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลติของโครงการ) ภูมิศาสตร์ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลกั
ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการกอ่สร้างสะพาน เพือ่การสัญจรท่ีสะดวก สาย บ้านนายรอด เกดิสุวรรณ 1627494  -  - 600,000   - 1แห่ง ประชาชนมเีส้น กองช่าง
หมูท่ี่ 14 รวดเร็วของประชาชน สะพานข้ามคลองน้ าล าส าลาย 818806 ทางสัญจรไปมา

บ้านสวนหอม คุ้ม 2 ไป คุ้ม 5 1627523 มาสะดวกและ
กวา้ง 1.50 เมตร 818812 ปลอดภัยเพิม่
ยาว 25 เมตร ขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

 
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอธิปรายเพ่ิมเติมข้อราชการอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม 

ประธาน  ในส่วนของการพิจารณาเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่ผ่านมานั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ เป็นเอกฉันท์ และในวันนี้ ผมขอปิดประชุม 
และในวันพรุ่งนี้ ให้ทุกท่านมาประชุมในส่วนข้อราชการ ต่างๆ โดยพร้อมเพียงกัน 



 

 

 

 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.   

                  

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


