
 

 

 

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ 
คร้ังที่ ๑/๒๕๖๓ 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตูม

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

มาประชุม 

๑ นายวิบูลย์ วิจิตรกิ่ง  ประธานสภาอบต.ตูม 
๒ นายเกรียงไกร สร้อยตะคุ  รองประธานสภาอบต.ตูม 
๓ นายสำรวย กายจะโปะ  เลขานุการสภาอบต.ตูม 
๔ นายภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๕ นางศิริยฉัตร วิสาขะฉิมพลี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
๖ นายไตรภพ นิธิการุณย์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
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 ฉ่ำพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๖ นางสมคิด เตียนโคกกรวด  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๕ 
๑๗ นางปนัดดา วิทยาพร  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 
๑๘ นายบุญชอบ ตริตรอง  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๑๙ นายดาว มงคล   สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๗ 
๒๐ นายสุรสิทธิ์ จรรยา  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๑ นายประยูร เอิบพรมราช  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๘ 
๒๒ นายบงกช ชินศรีฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๓ นายเฉลิมศักดิ์ ชิดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๐ 
๒๔ นางสาวเพียรไวทยโสภิต  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๕ นายช่วง สิงห์รักษาตระกูล  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๑ 
๒๖ นายบุญส่ง พลอยฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๗ นายเปลื้อง พะวันพรมราช สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๒ 
๒๘ นายเนื่อง พลายตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๒๙ นายชาญศิลป์ ขาตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๓ 
๓๐ นายสุชาติ สอนตะคุ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๔ 
๓๑ นางยลรดี ขอดตะขบ  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๕ 



 

 

 

๓๒ นายชาติชาย วิไลลักษณ์  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 
๓๓ นางสาวสมคิดตราฉิมพลี  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๑๖ 

 ผู้ลาประชุม 
๑ นายประทวน ทุมเมืองปัก  สมาชิกสภาอบต.  หมู่ที่๖ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายธานินทร์  บุญเย็น  หัวหน้าสำนักปลัด 
๒ นายบุญชอบ  จรจังหรีด  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๓ นางสาวชลภัสสรณ์ พึ่งสระน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๔ นางสุภาวดี สิงหวิสัย  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
๕ นางศิริพร เฉื่อยกลาง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๖ สิบเอกศุภกฤต งอนสระน้อย เจ้าพนักกงานธุรการ 
   
  เมื่อสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม มาครบองค์ประชุม เลขานุการสภาให้สัญญาณเรียก
สมาชิกเข้าห้องประชุมเมื่อสมาชิกเข้าห้องประชุมเรยีบร้อยแลว้โดยมีนายวิบูลย ์วิจิตรกิ่ง ประธานสภา ทำหน้าที่
ประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้   
    

ประธาน  กล่าวเปิดประชุมเวลา   09.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง การลาประชุม 

ประธาน  ผมได้รับการแจ้งจากทาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมบางท่านป่วยไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ และได้ยื่นใบลา ดังนี้ ๑.นายประทวน ทุมเมืองปัก 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๑.๒ เรื่อง การพิจารณาคดีขัดแย้งสิทธิการครอบครองท่ีดิน 

ประธาน  ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ศาลจะมีการพิจารณาคดีแย่งสิทธิการครอบครองที่ดิน โดยศาล
นัด เวลา ๐๙.๐๐ น. ท่านใดที่สนใจสามารถแจ้งรายชื่อที่หัวหน้าสำนักปลัดได้ 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธาน  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ชี้แจง 

นายบุญชอบ  เรียนประธานสภา รองประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายบุญชอบ ตริตรอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม 
หมู่ที่ ๗ บ้านใหม่ป่าตะแบก ในการตรวจวาระการประชุม ของคณะกรรมการ เรียบร้อยดีครับ 

ประธาน  ขอมติที่ประชุมเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติที่ประชุม รับรอง เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งที่แล้ว 



 

 

 

   - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง ผู้บริหารแจ้งให้ทราบ  

  ๔.๑ เรื ่อง การให้ความช่วยเหลืองานจ้างและส่งเสริมอาชีพจากผลกระทบมาตรการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วย
จังหวัดนครราชสีมา ได้แจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยส่งผล
กระทบกับสถานประกอบการบางแห่งต้องสั่งหยุดงาน ลดจำนวนการจ้างงาน และเลิกจ้าง มีแรงงานบางส่วน
กลับมาภูมิลำเนา และประสบกับความยากจน กระทรวงมหาดไทยจึงกำหนดให้ความช่วยเหลือหรือจ้าง และ
ส่งเสริมอาชีพ และการกำหนดให้การช่วยเหลือการจ้างงาน ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลตูมกำลังศึกษาและ
พิจารณาดำเนินการ ตามหนังสือสั่งการ ดังกล่าว ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้น ทางองค์การบริหารส่วนตูม
ได้จัดทำหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอร์ล้างมือ แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลตูม เป็นที่เรียบร้อย 

ที่ประชุม รับทราบ 

  ๔.๒ เรื่อง การปรับปรุงแผนในการปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับ
แจ้งจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่า ได้แจ้งแนวทางการปรับปรุงทบทวนการ
ขับเคลื่อนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยประจำพ้ืนที่เป็นไปตามกรอบการดำเนินงานเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๗๓ และแผนยุทธศาสตร์การเองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ จึงให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้  

  ๑. ปรับปรุงแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๑.๑ ปรับปรุงข้อมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการในการ ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มีความเป็นปัจจุบัน เข่น ข้อมูล
ทั่วไป ข้อมูลสถิติการเกิดภัย รายชื่อผู้นำอาสาสมัคร หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานการ ปฏิบัติ จำนวน
ประเภทเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ในการภู้ภัย เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์/
โทรสาร เป็นด้น 

๑.๒ เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลความเสี่ยงจากสาธารณภัย ได้แก่ ข้อมูลภัยความ เปราะบาง 
ความล่อแหลม ศักยภาพและวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย ในบทที่ ๓ พร้อมทั้ง กำหนด
แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้สอดคล้องตรงกับข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่เป็น ปัจจุบันเพ่ือ
ป้องกันการเกิดความเสี่ยงใหม่และลดความเสี่ยงที่มือยู่เดิม 



 

 

 

๑.๓ ให้ปรับปรุงแผนงาน/โครงการด้านการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย และ รวบรวมไว้ใน
ภาคผนวกของแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเป็น
การวางแผนและเตรียมความพร้อมใบการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่และมี ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อผู้อำนวยการท้องถิ่นเห็นชอบและประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 

๒. การขับเคลื่อนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสู่การปฏิบัติ โดยการผลักดันแผนงานโครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยตามแผนปฏิบัติการ
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ดังนั้น ในส่วนของการปรับปรุงแผนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ยังขาดอุปกรณ์ในการดำเนินการป้องกันดังกล่าว เพื่อจุดประสงค์ในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประโยชน์ในการดูแลประชาชน ในส่วนของการดำเนินการจะพิจารณาอีก
ครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ  

  ๔.๓ เรื่อง ขอสนับสนุนโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและบริโภค  

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ผู ้ช ่วย
ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ด้วย
สถานการณ์ภัยแล้งเกิดขึ้นในพ้ืนที่ตำบลตูม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ตูมจึงได้มีโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรและบริโภค และได้ดำเนินการส่ง
เอกสาร ดังกล่าวไปที่อำเภอปักธงชัย ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  ส่วนของการพิจารณาการดำเนินโครงการ
ดังกล่าว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ที่ประชุม รับทราบ 

๔.๔ เรื่อง แจ้งค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินบริจาคกู้ชีพ กู้ภัย ตำบลตูม 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของเงินบริจาค สรุปจำนวน ยอดรายรับ
ทั ้งหมด ๙๑๕ บาท เพราะมีการเบิกจ่ายในส่วน ของค่าโทรศัพท์ กู ้ชีพ ค่ากุญแจ ค่าแก็ส ในส่วนของ
รายละเอียดสามารถตรวจสอบที่ผมได้  

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริรธร ฯลฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ในส่วนนี้ผมมอบหมายให้ 
หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 



 

 

 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้ดำเนินการยื่นเอกสารไปยังจังหวัดแต่มีการบกพร่องทางด้านเอกสาร ใน
ส่วนของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯที่
ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีความศรัทธาในพระราชดำริที่ทรงทำ
เพื่อผลประโยชน์แท้ แก่มหาชนชาวไทย โดยการดำเนินกิจการต่าง ๆ ของโครงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร 
ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาเพื่อที่จะอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรตำบลตูม ดังนั้น โครงการนี้ผมเล็งเห็นถึงความสำคัญ เพราะตำบลตูม มีพ้ืนที่ป่าชุมชน เหมาะแก่การ
อนุรักษ์พันธ์พืช ต่าง ๆ    

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบเข้า
ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริรธร 
ฯลฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ เอกฉันท์ พร้อมดำเนินงานเข้าร่วมสนองพระราชดำริ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับโอนการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบบประปาหมู่บ้าน 

ประธาน  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง 

หน.สป.  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนายธานินทร์ บุญเย็น หัวหน้าสำนักปลัด ในส่วนปัญหาระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ทั้ง ๓ ส่วน 
ของพื้นที่ตำบลตูม ประปาชุมชนวัดวังวารีวน, ประชาชุมชนวัดพรหมราช, ประปาชุมชนบ้านหนองปลิง ได้มี
การประชาคมหมู่บ้าน และเสนอความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม รับโอนเพื่อกำกับดูแลประปา 
ทั้ง ๓ โซน นี้ในวันนี้ให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูมได้พิจารณา ในการรับโอนประปาหมู่บ้าน 
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูมดูแล ถ้าสมาชิกสภาฯ เห็นชอบผ่านสภาฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมต้อง
ดำเนินการด้านเอกสาร เสนอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณา ยกเว้น ระเบียบ เพื่อให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆของทางราชการ ต่อไป 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปราย เพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม ผู้ใดเห็นชอบโอน
ประปาหมู่บ้านทั้ง ๓ แห่ง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตูม 

มติที่ประชุม เห็นชอบเอกฉันท์ รับโอนการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบบประปาหมู่บ้าน 

ระเบียบวาระที่ ๗  เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข / เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที ่๑/๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ ่มเติม แก้ไข /เปลี ่ยนแปลง ครั ้งที ่ ๑/๒๕๖๓ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม  ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  
หรือเพิ่มเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนได้รับ



 

 

 

ทราบข้อมูลต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม ว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่
อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตูม สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/256๓ 
องค์การบริหารส่วนตำบลตูม  อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

1 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายบ้านนายก๊ัก ดวงทองด า 224,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 1 ให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 83 ม. คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง หนา 0.15 เมตร จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน 1 เส้น ไป-มาได้

สะดวก

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายบ้านนายก๊ัก ดวงทองด า 14.680295N 210,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 1 ให้มีมาตรฐาน 3 เมตร ยาว 100 ม. 101.973095E คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย 14.679763N 1 เส้น ไป-มาได้

กว่า 300 ตารางเมตร 101.973046E สะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.30 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายบ้านส.อบต.อดุลย์ 265,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 3 ให้มีมาตรฐาน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 ม. คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย 1 เส้น ไป-มาได้

กว่า 400 ตารางเมตร สะดวก

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายบ้านส.อบต.อดุลย์ 14.674878N 390,000   ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 3 ให้มีมาตรฐาน ไปบ้านลุงเงิน 101.960080E คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง กว้าง 4 เมตร ยาว 140 ม. จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน หนา 0.15 เมตร หรือ 14.674222N 1 เส้น ไป-มาได้

พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย 101.961192E สะดวก

กว่า 560 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.30 เมตร 
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

3 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1 ป่าปะคาบ - 360,000    360,000   360,000    360,000   360,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 5 ให้มีมาตรฐาน คลองวัด คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง กว้าง 3 เมตร จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน ยาวรวม 360 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง สะดวก

เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร
ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 3 เมตร 14.688517N 545,000   545,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 5 ให้มีมาตรฐาน ยาว 450 เมตร หนา 101.965068E คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.687637N 1 เส้น ไป-มาได้

1,350 ตารางเมตร 101.696341E สะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.30 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

4 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายไปทุ่ง กว้าง 3 เมตร 400,000    320,000   210,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 7 ให้มีมาตรฐาน ยาว 360 เมตร คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 1 เส้น ไป-มาได้

ตารางเมตร สะดวก

ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายไปทุ่ง กว้าง 3 เมตร 47,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 7 ให้มีมาตรฐาน ยาว 22 เมตร คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง หนา 0.15 เมตร หรือ จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน พ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1 เส้น ไป-มาได้

66 ตารางเมตร ไหล่ทาง สะดวก

หินคลุกกว้างเฉล่ีย 0.20 เมตร

หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความเดิม ข้อความเดิม

5 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี2 บ้านนางสมบุญ 100,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 10 ให้มีมาตรฐาน รัตนนันท์ คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง กว้าง 3 เมตร ยาว 37ม. จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง สะดวก

เฉล่ีย 0.20 เมตร 

สายท่ี3 บ้านนางม้วน 110,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
นณโมรา คสล. มท่ีประชาชน

กว้าง 3 เมตร ยาว 44ม. จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

สะดวก

สายท่ี4 บ้านนายประจวบ 110,000    ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
เชยฉิมพลี คสล. มท่ีประชาชน

กว้าง 3 เมตร ยาว 38ม. จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

ไหล่ทางหินคลุกกว้าง สะดวก

เฉล่ีย 0.20 เมตร 

งบประมาณ



 

 

 

 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ข้อความใหม่ ข้อความใหม่
โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1 บ้านนางสมบุญ 78,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
คสล. หมู่ท่ี 10 ให้มีมาตรฐาน รัตนนันท์ คสล. มท่ีประชาชน

ความปลอดภัยย่ิง กว้าง 3 เมตร ยาว 37ม. จ านวน สามารถสัญจร

ข้ึน หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวก

กว่า 111 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.20 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย
สายท่ี2 บ้านนางทองม้วน 92,000 ถนน มีถนนคสล. กองช่าง
มณโมรา คสล. มท่ีประชาชน

กว้าง 3 เมตร ยาว 44ม. จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวก

กว่า 132 ตารางเมตร
ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ีย 0.20 เมตร หนา
เฉล่ีย 0.15 เมตร 

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย
สายท่ี3 บ้านนายประจวบ 75,000 ถนน มีถนนคสล.

เชยฉิมพลี คสล. มท่ีประชาชน

กว้าง 3 เมตร ยาว 36ม. จ านวน สามารถสัญจร

หนา 0.15 เมตร 1 เส้น ไป-มาได้

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อย สะดวก

กว่า 108 ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานกรม
การปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เลขท่ี 1-01
พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

ประธาน  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 

ประธาน  ขอพักการประชุม และ เชิญผู้เข้าร่วมประชุมรับประทานอาหาร กลางวัน และประชุมอีกครั้ง เวลา ๑๓.๓๐ น 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  กล่าวเปิดการประชุม ในเวลา ๑๓.๓๐ น 

ระเบียบวาระท่ี ๘  เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีรายละเอียด ดังนี้  

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/256๓ 
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการเจาะน้ าบาดาล เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า เป่าล้างบ่อบาดานเดิมขนาด ๔ น้ิว 14.682824N 400,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

บริเวณศาลากลางหมู่บ้าน ใช้ อุปโภค- บริโภค จ านวน ๑ บ่อ ขุดเจาะบ่อบาดาน 101.972422E น้ าสะอาดไว้ใช้

พร้อมเป่าล้างบ่อบาดาล ขนาด ๖ น้ิว จ านวน ๑ บ่อ และ อุปโภค-บริโภค

เดิมและติดต้ังระบบสูบน้ า ติดต้ังระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสง

พลังงานแสงอาทิตย์  อาทิตย์พร้อมก่อสร้างหอถังสูงมี

หมู่ท่ี ๑ ความจุไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1 สายบ้านนายเสนาะ 14.674094N 200,000  - 1 สาย ประชชาชนมี กองช่าง
หินคลุก หมู่ท่ี 2 ให้มีมาตรฐานความ กว้าง ๓.๕ เมตร  ยาว ๑๕๐  เมตร 101.980330E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนาเฉล่ีย 0.๑5  เมตร  14.675072N ไปมาสะดวก

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 101981224E และปลอดภัย

สายท่ี 2 สายบ้านนางจันทร์ 14.677535N 380,000  - 1 สาย
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๕๐  เมตร 101.989198E

หนาเฉล่ีย 0.๑5  เมตร  14.176790N

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 101.990794E

งบประมาณ

 



 

 

 

 
 
 
 
 

โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
3 โครงการก่อสร้างถนนดิน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑,๑๒๐  เมตร 14.673678N 380,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายบ้านนายสน่ัน ให้มีมาตรฐานความ สูงเฉล่ีย 0.50 เมตร 101.983202E เส้นทางสัญจร

หมู่ท่ี ๒ ปลอดภัยย่ิงข้ึน พร้อมวางท่อ 14.669438N ไปมาสะดวก

คสล.  ๐.๖๐ ม. จ านวน ๓ จุดๆ 101.980704E และปลอดภัย

ละ ๘ ท่อน  พร้อมป้าย เพ่ิมข้ึน

โครงการจ านวน ๑ ป้าย
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1 สายบ้านนายสาย 14.671743N 688,000       600,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี 3 ให้มีมาตรฐานความ จากหลังบ้านก านัน-บ้านนายประยูร 101.956885E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๔๖๐  เมตร ไปมาสะดวก

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 14.667258N และปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า ๑,๘๔๐ ตารางเมตร 101.956457E เพ่ิมข้ึน

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๓๐ 

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม.
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

สายท่ี2 สายบ้านพ่อใหญ่เท่ีงถึง

บ้านนายทักษะ 14.674193N 462,000  - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒๒๐  เมตร 101.961204E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร 14.672824N

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๓๐ 101.960780E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

งบประมาณ

 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี3ซอยบ้านนางหนูเติม 14.676343N 85,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๘  เมตร 101.958970E เส้นทางสัญจร

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๑๑๔ ตารางเมตร 14.676686N และปลอดภัย

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 101.959046E เพ่ิมข้ึน

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  ๑ จุดๆ ละ ๖ ท่อน

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

สายท่ี4สายบ้านผู้ช่วยจรัญ 14.677549N 113,000  - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๒  เมตร 101.960590E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตารางเมตร 14.677702N

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 101.960132E

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  ๑ จุดๆ ละ ๕ ท่อน

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๘๙  เมตร 14.695232N 187,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายข้างศูนย์พัฒนา ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.955810E เส้นทางสัญจร

 เด็กเล็กวังวารีวนหมู่ท่ี ๔ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๒๖๗ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 14.695271N และปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑ 101.955269E เพ่ิมข้ึน

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

งบประมาณ

 
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

6 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๒  เมตร 14.692414N 67,200   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายบ้านพ่อใหญ่หรีด  ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.970756E เส้นทางสัญจร

หมู่ท่ี ๖ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๙๖ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๓๐ 14.692251N และปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ 101.970621E เพ่ิมข้ึน

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

7 โครงการก่อสร้างราง เพ่ือแก้ปัญหาน้ า กว้าง ๐.๔๐ เมตร  ยาว ๑๙๐  ม. 14.691208N 570,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ระบายน้ า คสล.จากหลัง ท้วมขังในฤดูฝน ลึกเฉล่ีย 0.๕๐  ม. 101.973628E ความปลอดภัย

บ้าน อบต.ปนัดดาถึง ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ด้านสาธารณสุข

คลองยางหมู่ท่ี ๖ กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๒-๑๓ 14.691019N เพ่ิมข้ึน

8 โครงการขยายถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๙๐  เมตร 14.699641N 1,000,000   1,150,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
พร้อมวางท่อสายใหม่ ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.951769E เส้นทางสัญจร

ป่าตะแบกไปสวนหอม ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

หมู่ท่ี ๗ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 14.700114N และปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑ 101.956736E เพ่ิมข้ึน

และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  ยาวรวม ๓๙๐ ม.

พร้อมบ่อพักจ านวน ๕๐ บ่อ

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๒-๐๓

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

งบประมาณ

 



 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒๗  เมตร 14.698633N ##### 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายบ้านนายศักด์ิ หมู่ท่ี๗ ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.951599E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๘๑ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 14.698635N และปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ 101.951391E เพ่ิมข้ึน

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

10 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๘๘  เมตร 14.681625N 185,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ซอยอารีย์  หมู่ท่ี ๘ ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.982749E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๒๖๔ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๓๐ 14.681188N และปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ 101.982585E

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

11 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว 3๒๕  เมตร 14.690074N 893,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายบ้านตูม ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.957263E เส้นทางสัญจร

ไปบุพระเมือง  หมู่ท่ี ๙ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 14.690114N และปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑ 101.972021E

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

งบประมาณ

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1 ซอยบ้านนางจัด 14.695245N 105,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี ๑๑ ให้มีมาตรฐานความ กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๐  เมตร 101.887010E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตารางเมตร 14.695629N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.996965E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

สายท่ี 2ซอยบ้านนางอุไร 14.692560N 82,000   - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๓๙  เมตร 101.992209E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑๑๗ ตารางเมตร 14.692165N

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.992212E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

สายท่ี3 ซอยบ้านผู้สมบัติ 14.693703N 59,000   - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒๘  เมตร 101.994831E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร 14.693921N

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 101.994874E

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

งบประมาณ



 

 

 

 
 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี4ซอยบ้านผู้ช่วยมานนท์ 14.692808N 40,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๙  เมตร 101.992697E เส้นทางสัญจร

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตารางเมตร 14.692937N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.992546E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

สายท่ี5 ซอยบ้านนางก าไล 14.696084N 114,000  - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๔  เมตร 101.994329E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร 14.695596N

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.994329E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

13 โครงการดาดเหมือง เพ่ือพัฒนาระบบ ปากกว้าง ๓ ม. ก้นกว้าง ๐.๔๐ ม. 14.701876N 370,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
คอนกรีต สายบ้านยายพร  ส่งน้ าเพ่ือการเกษตร ลึกเฉล่ีย ๐.๖๐ หนา 0.๐๗  ม. 101.980901E โอกาสในการ

หมู่ท่ี ๑๒ ยาวรวม ๔๖๐ ม. ตามแบบ ท าการเกษตร

อบต.ตูมก าหนด 14.704153N เพ่ิมข้ึน

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 101.982939E

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
14 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี 1 ซอยบ้านยายหวอง 14.701714N 116,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี ๑๒ ให้มีมาตรฐานความ กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๕๕  เมตร 101.984137E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร 14.701718N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.983682E เพ่ิมข้ึน

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

สายท่ี2 ซอยบ้านลุงนิพนธ์ 14.698642N 294,000  - 1 สาย
กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๔๐  เมตร 101.986290E

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต

ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร 14.697407N

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.986049E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1ซอยบ้านผู้ช่วยประสงค์ 14.698816N 64,400   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หมู่ท่ี ๑๓ ให้มีมาตรฐานความ กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๓  เมตร 101.949616E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๙๒ ตารางเมตร 14.698641N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.949518E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

สายท่ี2สายเรียบคลองส่งน้ า 14.695875N 200,000   800,000       1,520,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๙๐๐  เมตร 101.948259E เส้นทางสัญจร

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร 14.697024N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 101.940687E

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

16 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือพัฒนาเส้นทาง ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  14.698230N 1,000,000   1,350,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ระบายน้ าพร้อมขยายถนน ให้มีมาตรฐานความ ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักคอนกรีต 101.957936E เส้นทางสัญจร

คสล. ถนนสายกลางบ้าน ปลอดภัยย่ิงข้ึน ยาวรวมข้างละ ๓๗๐ ม.  และ ไปมาสะดวก

หมู่ท่ี  ๑๔ ขยายถนน คสล. ยาวรวม ๕๓๐ ม. 14.702867N และปลอดภัย

หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 101.958189E

๗๐๓  ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ ม.

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

17 โครงจัดซ้ือท่ีดินหมู่ท่ี 14 เพ่ือใช้ประโยชน์ใน 1 งาน 69 ตารางวา 300,000 1 แห่ง มีสถานท่ีใน ส านัก
จัดประชุม ท าลาน การชุม และ ปลัด
กีฬา สถานท่ี ลานกีฬา กองช่าง
ออกก าลังกายและ สถานท่ีออก

พักผ่อนหย่อนใจ ก าลังกายและ

พักผ่อนหย่อนใจ

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
18 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1ซอยบ้านนางวัน 14.674527N 85,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หมู่ท่ี ๑๕ ให้มีมาตรฐานความ กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑๗  เมตร 101.976073E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ไปมาสะดวก

ไม่น้อยกว่า ๖๘ ตารางเมตร 14.674653N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๐ 101.976093E เพ่ิมข้ึน

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. พร้อมวาง

ท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. จ านวน ๘ท่อน

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

สายท่ี2สายหน้าบ้านนยแสง 510,000  - 1 สาย
ถึงหอพักนายสุรพล พุทธรักษา

กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๔๕  เมตร 14.676731N

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.975822E

ไม่น้อยกว่า ๗๒๕ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.676879N

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.974479E

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

19 โครงการก่อสร้างท่อ เพ่ือรักษาเส้นทาง ก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล.  14.678978N 175,000 -     1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ระบายน้ าสายหน้าบ้าน ให้มีมาตรฐาน ๐.๔๐ ม.พร้อมบ่อพักคอนกรีต 101.981317E เส้นทางสัญจร

สมบูรณ์ซาร์ว หมู่ท่ี  ๑๕ ยาวรวม ๗๐ ม. ท่ีคงทนถาวร

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย 14.679088N และปลอดภัย

101.981755E เพ่ิมข้ึน

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
20 โครงการก่อสร้างถนน เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี1สายบ้านนางเจียว 14.675999N 40,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

หินคลุก หมู่ท่ี 15 ให้มีมาตรฐานความ ถึงบ้านนายประมวล จันทร์พรมราช 101.976210E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒๕  เมตร ท่ีคงทนถาวร

หนาเฉล่ีย 0.๑5  ม.  ตามแบบ 14.676079N และปลอดภัย

มาตรฐานกรมการปกครอง 101.975999E เพ่ิมข้ึน

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๖

สายท่ี2สายหน้าร้าน 14.674429N 380,000  - 1 สาย
อาหารนางแหม่มถึงบ้าน 101.975899E

ยายชิด
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๔๘๐  เมตร 14.670577N

หนาเฉล่ีย 0.๑5  ม.  ตามแบบ 101.474374E

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๖

สายท่ี3สายบ้านยายบุญ 14.677300N 160,000  - 1 สาย
ถึงบ้านนายสามารถ ถนนกลาง 101,977478E

กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๐๐  เมตร

หนาเฉล่ีย 0.๑5  ม.  ตามแบบ 14.677556N

มาตรฐานกรมการปกครอง 101.976445E

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๖

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
21 โครงการขยายถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๑๙๐  เมตร 14.696847N 400,000 375,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

พร้อมวางท่อจากศาลาก ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.954276E เส้นทางสัญจร

กลางบ้านวังวารีวนไป ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร ท่ีคงทนถาวร

สวนหอม หมู่ท่ี ๑๖ ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง 14.698507N และปลอดภัย

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑ 101.954604E เพ่ิมข้ึน

และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๔๐ ม.  ยาวรวม ๑๙๐ ม.

พร้อมบ่อพักจ านวน ๒๔ บ่อ

ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๒-๐๓

พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๑ ป้าย

22 โครงการก่อสร้างถนนคสล.เพ่ือพัฒนาเส้นทาง สายท่ี 1 สายเลียบคลองส่งน้ า 14.696778N 400,000 580,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
หมู่ท่ี ๑๖ ให้มีมาตรฐานความ ชลประทาน จากบ้านวังวารีวน 101.955169E เส้นทางสัญจร

ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไปบ้านสวนหอม ท่ีคงทนถาวร

กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 14.696578N และปลอดภัย

หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี 101.957782E เพ่ิมข้ึน

คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,400

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก

กว้างเฉล่ีย 0.50 เมตร
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท1-๐1

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 2 ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
สายท่ี2 สายบ้านนายกล่ิน เทโพธ์ิ 14.696371N 70,000  -     1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๒๕  เมตร 101.952132E เส้นทางสัญจร

หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต ท่ีคงทนถาวร

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร 14.696383N และปลอดภัย

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๓๐ 101.951525E เพ่ิมข้ึน

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. ตามแบบ

มาตรฐานกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย เลขท่ี ท๑-๐๑

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
23 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมพัฒนา ปรับปรุงอาคารกรอง 14.694352 300,000 น้ าประปา ส านัก

ผลิตประปาสะแกงาม คุณภาพน้ าประปา น้ า เดินท่อระบบกรอง 101.980618 มีคุณภาพ ปลัด
หมู่ท่ี 4 ให้ดีข้ึน มีความ น้ าใหม่ มากข้ึน กองช่าง

ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค

24 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมพัฒนา ปรับปรุงอาคารกรอง 14.67954 300,000 น้ าประปา ส านัก
ผลิตประปาพรหมราช คุณภาพน้ าประปา น้ า เดินท่อระบบกรอง 101.956575 มีคุณภาพ ปลัด
หมู่ท่ี 8 ให้ดีข้ึน มีความ น้ าใหม่ มากข้ึน กองช่าง

ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค

25 โครงการปรับปรุงระบบ เพ่ือเพ่ิมพัฒนา ปรับปรุงอาคารกรอง 14.672776 300,000 น้ าประปา ส านัก
ผลิตประปาหนองปลิง คุณภาพน้ าประปา น้ า เดินท่อระบบกรอง 101.958026 มีคุณภาพ ปลัด
หมู่ท่ี 3 ให้ดีข้ึน มีความ น้ าใหม่ มากข้ึน กองช่าง

ปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค

งบประมาณ



 

 

 

 
 

 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
26 โครงการก่อสร้างซุ่มประตู เพ่ือให้ประชาชน จุดท่ี 1 หมู่ท่ี 2 150,000 1 แห่ง ประชาชน กองช่าง

ทางเข้าหมู่บ้าน มองเห็นทางเข้า- บ้านโนนวังหิน สามารถ
ออก ของหมู่บ้าน กว้าง 11 เมตร มองเห็น
และทราบว่าเป็น สูง 6.50 เมตร ชัดเจน
หมู่บ้านอะไร รายละเอียดตามแบบ

แปลนท่ีก าหนด

จุดท่ี 2 หมู่ท่ี 11 130,000 1 แห่ง
สวนหมาก
กว้าง 8 เมตร
สูง 6 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

จุดท่ี 3 หมู่ท่ี 14 150,000 1 แห่ง
สวนหมาก
กว้าง 11 เมตร
สูง 6.50 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ
แปลนท่ีก าหนด

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.3  แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  :  งานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงกาจัดฝึกอบรมชุด เพ่ืออบรมชุดปฏิบัติการ ตามโครงการของ อบต.  -  - 300,000     300,000 300,000 1 คร้ัง ได้รับความ ส านักปลัด
ปฏิบัติการอาสาภัยพิบัติ อาสาภัยพิบัติ เข้าใจในการ

ช่วยเหลือ
ประชาชนใน
เบ้ืองต้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



 

 

 

 

 
 
 

แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  2  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๔  ด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

    3.6  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  :  งานรักษาความสงบภายใน  (แนวทางท่ี  5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร เพ่ือให้ท้องถ่ินมีอัตรก าลัง จัดฝึกอบรมอาสาสมัคร 350,000     350,000      จ านวน มีจ านวนสมาชิก ส านักปลัด

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พล อย่างพอเพียงในการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สมาชิกท่ี อปพร.เพ่ิมข้ึน
(อปพร.) ป้องกันและบรรเทา (อปพร.) จ านวน 52 คน ผ่านการ ให้พอเพียงกับ

สาธารณภัย อบรม ความต้องการ
ไม่น้อยกว่า ในการให้ความ

80% ช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณ
ภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม  คร้ังท่ี 1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

แบบ ผ.02

ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี  5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี  ๘  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

     ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ตูม ท่ี  6  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี

1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป  :  งานบริหารท่ัวไป  (แนวทางการพัฒนาท่ี  ๑  ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ปรับปรุงแผนท่ีภาษีและ 1.เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ จ านวน 16 หมู่บ้าน 200,000  200,000 200,000  ร้อย 90% 1.เพ่ิมรายได้ กองคลัง

ทะเบียนทรัพย์สิน ของอบต. โดยสามารถ ของอบต.โดย
จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ได้ สามรถจัดเก็บ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ภาษีต่าง ๆ ได้
เป็นธรรม และสะดวก อย่างครบถ้วน
รวดเร็ว ถูกต้องเป็นธรรม
2. เพ่ือเป็นการรวบรวม และสะดวก
ข้อมูลของอบต.ในด้าน รวดเร็ว
การคลังท้องถ่ิน 2.การรวบรวม
3.เพ่ือประโยชน์ในการ ข้อมูลของอบต.
บริหารงานของอบต. ในด้านการคลัง
4.เพ่ือให้การจัดเก็บ ท้องถ่ิน
ภาษีมีระบบท่ีแน่นอน 3.การจัดเก็บ
และสามารถตรวจสอบ ภาษีมีระบบท่ี
ได้โดยสะดวกและ แน่นอนและ
รวดเร็ว สามารถตรวจ

สอบได้โดยสะดวก

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 30,300     ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป โฆษณาและ จ านวน 1 เคร่ือง

เผยแพร่

2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เย็น จ านวน 1 ตู้ 18,500     ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป งานบ้าน

งานครัว

3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิด 8,500      ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน บันทึกเวลาเข้าออกงาน

จ านวน 1 เคร่ือง

4 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 11,000     11,000  ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป ส านักงาน จ านวน 4 หลัง

5 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ จอจับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 13,000     ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป โฆษณาและ จ านวน 1 จอ

เผยแพร่
 

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563
องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

6 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 66,000     22,000  ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 

จ านวน 4 เคร่ือง

7 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 8,000      ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank
Priter)
จ านวน 1 เคร่ือง

8 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 9,000      ส านักปลัด
 - งานบริหารงานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า

จ านวน 1 เคร่ือง

9 แผนงานบริหารงานท่ัวไป ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction 16,000     กองคลัง
 - งานบริหารงานท่ัวไป คอมพิวเตอร์ แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพิมพ์(Ink Tank
Priter)
จ านวน 2 เคร่ือง

10 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เตาเผาขยะส าเร็จรูป ระบบ 137,000   ส านักปลัด
 - งานสาธารณสุขและ โรงงาน (ชนิด ควบคุมอากาศ
งานสาธารณสุขอ่ืน เตาเผาขยะ) จ านวน 1 เตา

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

11 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน แผงก้ันจราจรขนาด 1.5เมตร 25,000     ส านักปลัด
สงบภายใน สูง 1 เมตร แบบมีล้อพร้อม
 -งานบริหารเก่ียวกับการ ช่ือหน่วยงาน
รักษาความสงบภายใน จ านวน 10 แผง

12 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองเป่าลม 23,400     ส านักปลัด
สงบภายใน จ านวน 3 เคร่ือง
 -งานบริหารเก่ียวกับการ
รักษาความสงบภายใน

13 แผนงานการรักษาความ ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน ไฟไซเรน หลอด LED 70,000     ส านักปลัด
สงบภายใน ขนาดความยาว 180 ซม.
 -งานบริหารเก่ียวกับการ พร้อมกล่องเสียงไซเรนขนาด
รักษาความสงบภายใน พร้อมติดต้ัง

จ านวน 2 ชุด

14 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ ชนิด 17,000     ส านักปลัด
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ส านักงาน บันทึกเวลาเข้าออกงาน
และประถมศึกษา จ านวน 2 เคร่ือง

งบประมาณ



 

 

 

 

 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

15 แผนงานการศึกษา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือ 44,000     กองการ
 -งานระดับก่อนวัยเรียน ส านักงาน ข่าย(Network Video ศึกษาฯ
และประถมศึกษา Recrder) แบบ 8 ช่อง

จ านวน 2 เคร่ือง

16 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารไหล่และขา 40,000 ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขอ่ืนและ จ านวน  2 ตัว
งานสาธารณสุขอ่ืน

17 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองว่ิงล้อถ่วง 40,000 ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ จ านว 2 ตัว
งานสาธารณสุขอ่ืน

18 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือ-ขา 40,000 ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ ข้างล าตัว
งานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน 2 ตัว

19 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารข้อเข่าแบบ 40,000 ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ สปริง จ านวน  2 ตัว
งานสาธารณสุขอ่ืน

งบประมาณ

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท เป้าหมาย 2561 2562 2563 2564 2565 หน่วยงานท่ีรับ

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบหลัก

20 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารแขน - ลด 54,000     ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ หน้าท้อง (แบบตึงยกตุ้ม
งานสาธารณสุขอ่ืน น้ าหนัก)

จ านวน 2 ตัว

21 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารกล้ามเน้ือแขน 60,000     ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ และหัวไหล่ (แบบตึงยกตัว)
งานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน 2 ตัว

22 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารเอว - สะโพกคู่ 50,000     ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ (แบบน่ังและยืน)
งานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน 2 ตัว

23 แผนงานสาธารณสุข ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืน เคร่ืองบริหารข้อสะโพก 50,000     ส านักปลัด
 -งานสาธารณสุขและ (แบบกว่างตัว)
งานสาธารณสุขอ่ืน จ านวน 2 ตัว

งบประมาณ



 

 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ.02

  - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดท่ี 6  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
      ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๕๐๘  เมตร 14.683328N 1,430,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

ซอยข้างบ้านนายเชาว์  ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.970789E เส้นทางสัญจร
ไม้สูงเนิน หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า 2032 ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๒๕ 14.679000N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.969400E เพ่ิมข้ึน
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑๙๐  เมตร 14.682246N ######  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ซอยข้างศาลากลางหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.972534E เส้นทางสัญจร
 หมู่ท่ี 1 ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.683259N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.973055E เพ่ิมข้ึน

3 โครงการวางท่อส่งน้ าโรงสูบ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าใช้ วางท่อ HDPE มาตรฐาน มอก. 14.683635N 2,770,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
น้ าพลังงานไฟฟ้าบ้านตูม อุปโภค - บริโภค ๙๘๒ - ๒๕๔๘ ขนาด  ๓๑๕ 101.963294E อุปโภค-บริโภค

จากวัดคลองวัด- มิลลิเมตร ช้ันคุณภาพ PN ๑๐ อย่างเพียงพอ

สระวัดพรมราช ยาว  ๑,๙๐๐  เมตร พร้อมป้าย 14.679592N

โครงการจ านวน ๒ ป้าย 101.978795E

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)เกินศักยภาพ เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1/2563

องค์การบริหารส่วนต าบลตูม  อ าเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเพ่ือพัฒนาเส้นทาง ผิวจราจรลาดยาง AC  กว้าง 14.676212N 16,320,000  - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายหนองปลิง-วัดคลอง ให้มีมาตรฐานความ 6.๐๐ ม.ยาว ๖,๘๐๐ ม. หนา 101.958922E เส้นทางสัญจร
ตะคร้อ หมู่ท่ี  ๓ ปลอดภัยย่ิงข้ึน 0.๐5 ม. หรือพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่ ไปมาสะดวก

น้อยกว่า 40,8๐๐ เมตร 14.622922N และปลอดภัย
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย 101.942914E เพ่ิมข้ึน

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๘๕๐  เมตร 14.669523N 2,980,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายหนองปลิง-ป่าชุมชน ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.958898E เส้นทางสัญจร
หมู่ท่ี ๓ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย๐.๕๐ม. 101.962921E เพ่ิมข้ึน
หนาเฉล่ีย 0.50 เมตร 
และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

0.60 เมตร จ านวน 2 จุด
จุดละ 7 ท่อน พร้อมป้าย
โครงการจ านวน 2 ป้าย

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๘๙๐  เมตร 14.676223N 3,150,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายหนองปลิง-วัดคลองวัด ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.959801E เส้นทางสัญจร
หมู่ท่ี ๓ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๔,๔๖๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.683537N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.963180E เพ่ิมข้ึน
และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  ๓ จุดๆ ละ ๙ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 

 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) หลัก
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๕ เมตร  ยาว ๑,๔๑๐  เมตร 14.679127N 4,950,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายถนนทุ่งเสาธง-ประปา ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.957222E เส้นทางสัญจร
เทคนิค  หมู่ท่ี ๓ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๗,๐๕๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.677350N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.970237E เพ่ิมข้ึน
และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  ๓ จุดๆ ละ ๙ ท่อน
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๘๘๐  เมตร 14.683552N 2,600,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายเรียบคลองส่งน้ าโรงสูบ ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.969390E เส้นทางสัญจร
น้ าพลังงานไฟฟ้า  หมู่ท่ี ๑ ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.678229N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.963715E เพ่ิมข้ึน
และวางท่อ คสล.ลอดใต้ถนน 

๐.๖๐ ม.  2 จุดๆ ละ 25 ท่อน

พร้อมป้ายโครงการ
จ านวน ๒ ป้าย

งบประมาณ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๔ เมตร  ยาว ๑,๑๒๐  เมตร 14.696270N 3,140,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายเรียบคลองส่งน้ า ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.984070E เส้นทางสัญจร
ชลประทาน จากน้ ามุด ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๔,๔๘๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก
กุดวิวาท ถึงสวนหมาก ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.๕๐ 14.698041N และปลอดภัย

หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.994855E เพ่ิมข้ึน
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

10 โครงการติดต้ังไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาการสัญจรติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างถนนพลังงาน ………………….. 3,500,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
ส่องสว่างถนนระบบ ให้มีมาตรฐานความ แสงอาทิตย์ หลอด LED ขนาด ………………….. เส้นทางสัญจร
พลังงานแสงอาทิตย์ภายใน ปลอดภัยย่ิงข้ึน ๑๐๐  W จ านวน ๑๐๐ ชุด ไปมาสะดวก
ต าบล (ท้ัง ๑๖ หมู่บ้าน) ขนาดเสาเหล็ก  ๔ น้ิว สูง ๖ ม. และปลอดภัย

เพ่ิมข้ึน

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง ๓ เมตร  ยาว ๒,๒๐๐  เมตร 14.700945N 4,620,000   - 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายทุ่งซ่าน จากบุโพธ์ิไป ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.๑5  ม.หรือพ้ืนท่ีคอนกรีต 101.961681E เส้นทางสัญจร
สวนหอม ปลอดภัยย่ิงข้ึน ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ไปมาสะดวก

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย ๐.3๐ 14.700616N และปลอดภัย
หนาเฉล่ีย 0.1๕  ม. 101.980544E เพ่ิมข้ึน
พร้อมป้ายโครงการจ านวน ๒ ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 
 
ประธาน  ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมในส่วนของการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ 

ประธาน  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ คะแนนเสียง เอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่ ๙ เรื่อง ติดตามผลการดำเนนิการ ประจำปงีบประมาณ ๒๕๖๓                                                      
  (ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ) 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม สรุปการดำเนินการโครงการ
ต่าง ๆของแต่ละส่วน ช่วงเดือน ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังนี้ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย พิกัด ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ภูมิศาสตร์ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
12 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 860เมตร 3,010,000 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง

สายกุดวิวาท ถึง ร้าน ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี เส้นทางสัญจร
เน้ือย่างชมพู่ หมู่ท่ี 10 ปลอดภัยย่ิงข้ึน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 4,300 ไปมาสะดวก

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก และปลอดภัย
เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร เพ่ิมข้ึน
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

13 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,400เมตร 4,000,000  1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
บ้านหมอเจ๊ียบ ไป ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี เส้นทางสัญจร
ต าบลง้ิว (สุดเขตต าบล) ปลอดภัยย่ิงข้ึน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,600 ไปมาสะดวก
หมู่ท่ี 9 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก และปลอดภัย

เฉล่ียข้างละ 0.30 เมตร เพ่ิมข้ึน
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

14 โครงการก่อสร้างถนนคสล. เพ่ือพัฒนาเส้นทาง กว้าง 5 เมตร ยาว 3,575เมตร ######### 1 สาย ประชาชนมี กองช่าง
สายสวนหมาก -พรหมราช ให้มีมาตรฐานความ หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี เส้นทางสัญจร
หมูท่ี   11 -8 ปลอดภัยย่ิงข้ึน คอนกรีตไม่น้อยกว่า 17,875 ไปมาสะดวก

ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก และปลอดภัย
เฉล่ียข้างละ 0.50 เมตร เพ่ิมข้ึน
หนาเฉล่ีย 0.15 เมตร
พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

พร้อมป้ายโครงการจ านวน 1 ป้าย

งบประมาณ



 

 

 

 

งบประมาณ
(บาท)

1 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายบา้นนางสมใจ - บา้นนายวฒิุชยั 10 167,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

2 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายบา้นผูช้ว่ยประจวบ 12 101,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

3 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายบา้นพ่ีจลุ 6 180,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

4 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายบา้นยายสมบรูณ ์ วงศอิ์นทร์ 11 126,000         ด าเนินการ 90%

5 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายป่าปะคาบ - คลองวดั 5 180,000         ด าเนินการ 15%

6 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายไปทุง่หนองแหว้ 9 180,000         ด าเนินการ 5%

7 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายไปสวนนายสกล 7 88,000           เปล่ียนแปลงโครงการ

8 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายเลียบคลองส่งน า้ชลประทาน - น า้มดุ 16 180,000         รอท าสญัญา

9 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายหนองอา้ยเหลา - เมฬุ 8 180,000         แผนด าเนินงานเดือน  พ.ค.-มิ.ย.

10 กอ่สรา้งถนนหินคลุก  สายขา้งโรงสีนายเกียรติ  นาคจะโปะ 2 173,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

11 กอ่สรา้งถนนหินคลุก  สายบา้นนายมณู  แพงตะคุ 11 15,100           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

12 กอ่สรา้งถนนหินคลุก  สายบา้นลุงนิพนธ์ 12 42,400           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

13 กอ่สรา้งรางระบายน า้  คสล. สายบา้นนายอรุณ  พระวนัพรมราช 3 300,000         ด าเนินการ 90%

14 กอ่สรา้งรางระบายน า้  คสล. สายหว้ยล าพระเพลิง - บา้นยายฉัตร 4 350,000         ด าเนินการ 70%

15 ขยายถนน  คสล. สายกลางหมูบ่า้นหนองจอก 13 205,000         เปล่ียนแปลงโครงการ

16 ขยายและปรบัปรุงถนน  คสล. สายกลางหมูบ่า้น 14 342,000         แผนด าเนินงานเดือน  พ.ค.-มิ.ย.

17 วางทอ่ระบายน า้  คสล. สายบา้นนางอ านวย  นิลดีสระนอ้ย - ศาลา 15 496,000         รอท าสญัญา

โครงการก่อสร้าง  อบต. ตูม

หมู่ที่ หมายเหตุ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งานก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน

ช่ือโครงการล าดับ



 

 

 

 

 
 

 

 

 

งบประมาณ
(บาท)

18 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายขา้งอูช่า่งหลวย 3 227,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

19 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลติก  สายกลางหมูบ่า้นดอนจนัทน์ 15 414,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

20 กอ่สรา้งถนนแอสฟัลติก  สายกลางหมูบ่า้นพรมราช 8 83,000           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

21 กอ่สรา้งรางระบายน า้  คสล. สายกลางหมูบ่า้น 14 300,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

22 ปรบัปรุงถนนหินคลุก  สายป่าปะคาบ - บา้นคลองวดั 5 158,500         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

23 ปรบัปรุงถนนหินคลุก  สายบา้นบพุระเมือง - บา้นตมู 9 148,400         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

24 ปรบัปรุงถนนหินคลุก  สายหลังโรงเรยีนวดัโพธ์ิเมืองฯ 6 97,800           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

25 ปรบัปรุงถนนหินคลุก  สายทุง่ซา่น 14 51,100           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

26 ปรบัปรุงถนนหินคลุก  สายแยกถนนบา้นบพุระเมือง - บา้นตมู 6 34,100           ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

27 ติดตัง้โคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 490,000         ด าเนินการแลว้เสร็จ 100%

งบประมาณจ่ายขาดเงนิสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้าง  อบต. ตูม

ล าดับ ช่ือโครงการ หมู่ที่ หมายเหตุ

28 ซอ่มแซมถนน  คสล. สายบา้นทุง่เสาธง - บา้นสะแกงาม 5 92,500           ด าเนินการ 90%

29 กอ่สรา้งถนน  คสล. สายป่าชมุชน 15 7,526,000      รอท าสญัญา

กวา้ง 6.00 ม.  ยาว 2,000 ม.  หนา  0.15 ม.

งบประมาณกรมส่งเสริมฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  งบกลาง



 

 

 

ในส่วนของสำนักปลัด รายละเอียด ดังนี้  

ลำดับที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา 

(เดือน) 

หมายเหตุ 

1. รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษ์ ในหลวง ร.10 และราชินี 25,000 พ.ย.  

2. โครงการออกประชาคม เพื่อจัดทำแผนฯ 3,000 มนีา  

3. โครงการอบรมให้ความรู้โรคพิษสุนขับ้า 55,000 มีนาคม  

4. โครงการ อบต.เคลื่อนที ่ 8,700 กุมภาพันธ ์  

5. โครงการฝึกอบรมอาชีพ  (หมูหวาน) 20,000 กุมภาพันธ ์  

6. โครงการ ฝึกอบรมทำหน้ากาก 36,000 เมษายน  

7. โครงการ ให้ความรู้เกี่ยวกับ โรคโควิท -19 (สนับสนุนเจล ,ตู้นิรภัย) 152,000 เมษายน  

8. โครงการศึกษา ดูงาน ผู้นำ ฯ 350,000 มีนาคม  

9. โครงการ กู้ชีพกู้ภัพ 650,000 พ.ย. - เม.ย  

10. โครงการป้องกันไฟป่า 3,000 มีนาคม  

11. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฟก 3,000 มีนาคม  

12. โครงการให้ความรู้ ถงัดับเพลิง 3,000 มีนาคม  

13 โครงการส่งเสริมดูแลรักษาทรัพยากร สิ่งแวดล้อม 3,000 มีนาคม  

14 โครงการ รังวัดที่สาธารณประโยชน์ 30,000 มีนาคม  

15 โครงการ จัดซื้อเครื่อง ออกกำลังกาย 150,000 ม.ีค -เม.ย  

16 โครงการตั้งจุดตรวจ ช่วงปีใหม่ 30,000 มกราคม  

17 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก 58,000 กุมภาพันธ ์  

18 โครงการให้ความรู้โรคระบาด 3,000 มีนาคม  

19 โครงการกำจัดวัชพืช 30,000 พฤศจิกายน  

ในส่วนของ กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมรายละเอียด ดังนี้ 

ที ่ โครงการ วันที่ดำเนินโครงการ/สถานที ่ งบประมาณ 
งบประมาณที่
ใช้จริง 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง  
ประจำปี  ๒๕62 

วันท่ี  11  พฤศจิกายน  2562  ณ  
วัดโพธิ์เมืองสามัคค ี

50,000.00   44,350.00  

2 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 
2563 

วันเสาร์ที่  11  มกราคม  2563  
ณ  ณ บรเิวณลานเอนกประสงค์
หน้าท่ีทำการองค์การบรหิารส่วน
ตำบลตูม 

4๐,๐๐๐.00 27,480.00  



 

 

 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๑๐ เรื่อง อ่ืน ๆ 

๑๐.๑ เรื่อง ขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดน้ำ และสำรองน้ำไว้ใช้ 

ประธาน  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม ชี้แจง 

นายก  เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หัวหน้าส่วน
ราชการ กระผมนาย ภาณุพันธ์ วุฒิพรชานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมเนื่องด้วยสภาวการณ์ปัจจุบัน
ได้เช้าสู่ฤดูแล้ง ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลาหลายเดือน ประกอบกัน จากอ่างเก็บนาลำพระเพลิง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
ดิบในการใช้ผลิต - จ่ายน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงขัย มีปริมาณน้ำลดลงเหลือน้อย ส่งผล
กระทบต่อการผลิต - จ่ายน้ำฃอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงขัยเป็นอย่างมาก หากปริมาณน้ำดิบลดลง
เหลือน้อยจนไม่ลามารถจ่ายน้ำ เป็นปกติได้ จะทำการปรับลดแรงดันเป็นช่วงเวลา ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
ประชาชนผู้ใช้น้ำกว่า ๙,๕๐๐ รายในเขตพื้นที่อำเภอปักธงขัยได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อให้การใช้
น้ำประปาในการอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้มีเพียงพอ การประปาส่วนภูมิภาคโดยการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาปักธงชัยจึงใคร่ขอ ความร่วมมือไปยังประซาขนผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำ จนกว่าจะเช้าสู่ฤดู
ฝนและสามารถจัดสรรน้ำ จากอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงลงจนมีปริมาณน้ำที่เพียงพอเป็นปกติ จึงขอให้จัดเตรียม
ภาชนะ ถังเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงที่อาจมีการจ่ายน้ำเป็นเวลา หรือปรับลดแรงดันน้ำ และหากถึงขั้น
วิกฤติภัยแล้งดังกล่าว จะมีการประกาศสถานการณให้ได้รับทราบเป็นระยะต่อไป และหากพบว่ามีท่อแตก - รั่ว 
กรุณาแจ้ง สายด่วน ๑๖๖๒ หรือ ผู้ใช้น้ำสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
ปักธงชัยหมายเลข'โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๔-๒๖๐๖ และต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ ดังนั้น เราจึง
ควรช่วยกันประหยัดน้ำ และช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านรับทราบปัญหา ดังกล่าว 

ที่ประชุม รับทราบ 

ประธาน  มีสมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายเพิ่มเติมข้อราชการ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม 

ประธาน  กล่าวปิดการประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.   

 

                  

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


