
 

 

 

 

ส่วนที่ 3  
การน าแผนนัฒนนาทองถิ่่นปสส่่การสิ่ัฒิ ่
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ส่วนที่ 3  
 

 
       1. ยุทธศาสิร์การัฒนนาแผละแผนนถาน 

ที ่ ยุทธศาสิร์ ดอาน แผนนถาน 
หน่วยถานหลฒก 

ที่รฒัน่ดชงั 

หน่วยถาน 

สนฒัสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนา
บุคลากร 

- ด้านบรหิารทั่วไป - แผนงานบริหารทั่วไป 

 
1. ส านักปลดั 

2. กองคลัง 
อบต. กุดน้อย 

2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต 

1. ด้านบริการชุมชน 

และสังคม 

2. ด้านการ
ด าเนินงานอ่ืน 

1. แผนงานการศึกษา 

2. แผนงานสาธารณสุข 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์

4. แผนงานงบกลาง 

1. กองการศึกษา 

2. กองสาธารณสุข 

3. กองสวัสดิการ
สังคม 

4. ส านักปลดั 

อบต. กุดน้อย 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

2. ด้านการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

-กองช่าง 
 

อบต. กุดน้อย 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณ ี

และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

- ด้านบริการชุมชน 

และสังคม 
- แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

-กองการศึกษา 
 

อบต. กุดน้อย 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการเกษตร 
- ด้านการเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 

 
-ส านักปลดั อบต. กุดน้อย 

6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านบริการชุมชน 

และสังคม 

2. ด้านการเศรษฐกิจ 

1. แผนงานสาธารณสุข 

2. แผนงานการเกษตร 
 

1. กองสาธารณสุข 

และสิ่งแวดล้อม 

2. ส านักปลดั 

อบต. กุดน้อย 

7 ยุทธศาสตร์การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สิน 

1. ด้านบริหารทั่วไป 

2. ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

1. แผนงานการรักษาความ 
สงบภายใน 

2. แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-ส านักปลดั อบต. กุดน้อย 

รวม 7  ยุทธศาสิร์ 4  ดอาน 11  แผนนถาน 6 หน่วยถานหลฒก
ที่รฒัน่ดชงั 

1 หน่วยถาน
สนฒัสนุน 

 

 

 

 

 

การน าแผนนัฒนนาทองถิ่่นปสส่่การสิ่ัฒิ่ 



 

 2. ัฒญชีโครถการัฒนนาทองถิ่่น         ัฒญชีสรุสโครถการัฒนนา 
         แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                  งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
                                                                                                                
 

 
ยุทธศาสิร ์

 

สี 2566 สี 2567 สี  2568 สี  2569 สี  2570 รวม  5  ส ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนา 
    ัคุลากร 
        - แผนงานบริหารงานทั่วไป   

 
 

47 

 
 

3,380,000 

 
 

47 

 
 

3,380,000 

 
 

47 

 
 

3,380,000 

 
 

47 

 
 

3,380,000 

 
 

47 

 
 

3,380,000 

 
 

235 

 
 

16,900,000 

รวม 47 3,380,000 47 3,380,000 47 3,380,000 47 3,380,000 47 3,380,000 235 16,900,000 
2) ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคณุภาัชีว่ิ 
       2.1  แผนงานการศึกษา 
       2.2  แผนงานสาธารณสุข 
       2.3  แผนงานสังคมสงเคราะห ์
       2.4  แผนงานงบกลาง 

 
13 
31 
18 
4 

 
6,470,500 
2,480,000 
2,375,000 
13,512,840 

 
13 
31 
18 
4 

 
6,470,500 
2,480,000 
2,375,000 
13,512,840 

 
13 
31 
18 
4 

 
6,470,500 
2,480,000 
2,375,000 
13,512,840 

 
13 
31 
18 
4 

 
6,470,500 
2,480,000 
2,375,000 
13,512,840 

 
13 
31 
18 
4 

 
6,470,500 
2,480,000 
2,375,000 
13,512,840 

 
65 
155 
90 
20 

 
32,362,500 
12,400,000 
11,875,000 
67,564,200 

รวม 66 15,887,840 66 15,887,840 66 15,887,840 66 15,887,840 66 15,887,840 330 124,191,700 
3) ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน     
       3.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
       3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 
40 
113 

 
62,120,500 
145,325,500 

 
40 
133 

 
62,120,500 
175,598,500 

 
40 
164 

 
62,120,500 
197,629,000 

 
40 
177 

 
62,120,500 
218,744,000 

 
40 
188 

 
62,120,500 
208,087,000 

 
200 
775 

 
310,602,500 
945,384,000 

รวม 153 207,446,000 173 237,719,000 204 259,749,500 217 280,864,500 228 270,207,500 975 1,255,986,500 
4) ยุทธศาสิร์ดอานการ ฒันนาดอานศ่ลสะ 
วฒนนธรรมจารีิ สระเัณแีผละภ่มส่ัญญาทองถิ่่น 
      - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   

 
 
8 

 
 

520,000 

 
 
8 

 
 

520,000 

 
 
8 

 
 

520,000 

 
 
8 

 
 

520,000 

 
 
8 

 
 

520,000 

 
 

40 

 
 

2,600,000 

รวม 8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 8 520,000 40 2,600,000 
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ัฒญชีสรุสโครถการัฒนนา 

  แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
                         งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 
 

 
ยุทธศาสิร์ 

สี 2566  สี 2567 สี  2568 สี  2569 สี  2570 รวม  5  ส ี
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

5) ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานการเกษิร 
        แผนงานการเกษตร 

 
6 

 
1,380,000 

 
6 

 
1,380,000 

 
6 

 
1,380,000 

 
6 

 
1,380,000 

 
6 

 
1,380,000 

 
30 

 
6,900,000 

รวม 6 1,380,000 6 1,380,000 6 1,380,000 6 1,380,000 6 1,380,000 30 6,900,000 
6) ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ 
    ทรฒัยากรธรรมชาิ่ส่ถ่แผวดลองม 
        6.1  แผนงานสาธารณสขุ 
        6.2  แผนงานการเกษตร 

 
 

17 
1 

 
 

1,650,000 
50,000 

 
 

17 
1 

 
 

1,650,000 
50,000 

 
 

17 
1 

 
 

1,650,000 
50,000 

 
 

17 
1 

 
 

1,650,000 
50,000 

 
 

17 
1 

 
 

1,650,000 
50,000 

 
 

85 
5 

 
 

8,250,000 
250,000 

รวม 18 1,700,000 18 1,700,000 18 1,700,000 18 1,700,000 18 1,700,000 90 8,500,000 
7) ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชวี่ิ
แผละทรฒัย์ส่น 
        7.1  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
        7.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 
 

21 
1 

 
 

2,940,000 
10,000 

 
 

21 
1 

 
 

2,940,000 
10,000 

 
 

21 
1 

 
 

2,940,000 
10,000 

 
 

21 
1 

 
 

2,940,000 
10,000 

 
 

21 
1 

 
 

2,940,000 
10,000 

 
 

105 
5 

 
 

14,700,000 
100,000 

รวม 22 2,950,000 22 2,950,000 22 2,950,000 22 2,950,000 22 2,950,000 110 15,300,000 

รวมทฒ้ถส่้น 320 233,263,840 340 263,536,840 371 285,567,340 384 306,682,340 395 296,025,340 1,810 1,385,075,700 
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ัฒญชีสรุสโครถการัฒนนาที่น ามาจากแผนนัฒนนาหม่่ัอานแผละแผนนชุมชน 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
โครถการ ฒันนาท่ีน ามาจากแผนนัฒนนาหม่่ อัาน 
แผละแผนน ฒันนาชุมชน 

สี 2566 สี 2567 สี  2568 สี  2569 สี  2570 รวม  5  ส ี

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมทฒ้ถส่้น – – – – – – – – – – – – 
 

58 
 

 

แผัั น. 01/1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสิร์ที่ 1 ดอานการัร่หารจฒดการแผละการัฒนนาัุคลากร 
 

-แผนนถานัรห่ารถานทฒ่วปส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
    1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรฯ 
        แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 1 โครงการประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล 
 

-เพื่อรับฟังความคิดเห็นที่
สะท้อนปัญหาความ
ต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน 
-เพื่อให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการบรรจุ 
ในแผนพัฒนา อบต. 
กุดน้อย ได้ตรงตามกรอบ
ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพฒันาทีว่างไว ้
 

-จัดประชาคมหมู่บ้าน/ 
ประชาคมต าบลกุดน้อย 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นของ
ภาคีจากภาคส่วนต่างๆ  
-รวบรวมแผนงาน 
โครงการจัดท าแผนพัฒนา 
ตามขั้นตอนแห่งระเบียบฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 -จ านวน
ประชาชนที ่
เข้าร่วมประชุม
ประชาคม 
-จ านวน
โครงการจาก 
แผนพัฒนาฯ 
ที่น าไปสูก่าร 
จัดสรร 
งบประมาณ 
ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

-สามารถทราบถึง 
ปัญหาความต้องการ
ในการพัฒนาอย่าง
รอบด้านจากภาค
ส่วนต่างๆ เกิด
กระบวนการ 
มีส่วนร่วม 
 -แผนพัฒนาท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 
(งาน 

วิเคราะห์
นโยบาย 
และแผน) 

 2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส านักงาน อบต.กุดน้อย 

-เพื่อให้สถานที่ราชการ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
เกิดภาพลกัษณ์ที่สวยงาม  

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน อบต.กุดน้อย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

ร้อยละของ
พื้นที่บริเวณ
ส านักงาน อบต. 
เป็นระเบียบ
เพิ่มขึ้น/ 
ตารางเมตร 

สถานที่ราชการเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  
 
 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
   1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
 (บาท) 

3 โครงการจัดการเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย 

-เพื่อให้การเลือกตั้ง 
สมาชิกสภา อบต. 
และผู้บริหาร อบต. 
กุดน้อย เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแนวทาง 
ที่คณะกรรมการการ 
เลือกตั้งก าหนดไว ้
-เพื่อก าหนดรูปแบบ 
และแนวทางการ 
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
ให้ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายเลอืกตั้งท้องถิ่น 
ระบบใหม่ที่มีสาระส าคัญ
และรายละเอียดแตกตา่ง 
จากกฎหมายเลือกตั้ง 
ฉบับเดิมแก่ผู้มีสิทธ ิ
เลือกตั้งประชาชนทั่วไป 
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และทั่วถึง 

ด าเนินการเลอืกตั้ง
สมาชิกสภา อบต. และ 
ผู้บริหาร อบต. กุดน้อย 
จัดต้ังศูนย์ประสานงาน
การเลอืกตั้ง อบต.กุด
น้อย และจัดเตรียม
งบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้งตามขอ้ก าหนด
คณะกรรมการ 
การเลอืกตั้งฯ  
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 การจัดการ
เลือกตั้งนายก 
อบต.กุดน้อย  
และ ส.อบต. 
กุดน้อย 
เป็นไปโดย 
สุจริตและ
เที่ยงธรรม 

-การจัดการเลอืกตั้ง 
สมาชิกสภา อบต. 
และนายก อบต. 
กุดน้อย เป็นไปตาม
กฎหมายและแนวทาง
ที่ก าหนดไว ้
-การเตรียมการ 
เลือกตั้งมขีั้นตอน 
การด าเนินงานที ่
ครบถ้วนถูกต้อง 
-อบต.กุดน้อย  
มีนายก อบต. และ 
ส.อบต. ครบจ านวน
ตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด 
-การเลือกตั้งเป็นไป 
โดยสุจริตและเที่ยง
ธรรม 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
   1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
 (บาท) 

4 โครงการ อบต.พบประชาชน เพื่อให้บริการประชาชนใน
ลักษณะของการจัดหน่วย
บริการเคลื่อนทีอ่อก
ให้บริการ ประชาชน เพิ่ม
ช่องทางในการให้บริการ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
ตลอดจนรับรู้ รับทราบ
ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่

จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ออกให้บริการ
ประชาชน  
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี
  

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

-จ านวน
ประชาชน 
ที่เขา้ร่วม
โครงการ  
-ร้อยละความ
พึงพอใจของ
ประชาชน 
 

-ประชาชนได้รับ
ความสะดวกใน
ลักษณะของการ
จัดหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ออก
ให้บริการ 
ประชาชน  
-เพิ่มช่องทางใน
การให้บริการ 
 

ส านักปลัด 

5 โครงการอบรมและศึกษา 
ดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ส่วนต าบลพนกังานส่วนต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการใหแ้ก่ 
ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน 
 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานสว่นต าบล 
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง 
และผู้น าชุมชน มี
ความรู้ใหม่ในการเพิ่ม
ศักยภาพการท างาน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 80
ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ และ 
แนวคิดใหม่ๆ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

-ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง และ
ผู้น าชุมชน 
สามารถน าความรู้
และประสบการณ์
จากสถานที่จริงมา
บูรณาการเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
รายละเงียดโครถการัฒนนา 

 แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ ที่ 6  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ 
   1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
      แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการขยายเขตเสียงไร้สาย 
ภายในเขตต าบลกุดน้อย  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารทาง
ราชการให้ประชาชน
รับรู้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม 
 

ขยายเขตเสียงไร้สาย 
ภายในเขตต าบล 
กุดน้อย จ านวน 14 
หมู่บ้าน 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

700,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร 

 

ประชาชนภายใน
ต าบลกุดน้อย
ได้รับข้อมูล
ข่าวสารของทาง
ราชการอย่าง
ทั่วถึง  

ส านักปลัด 

7 โครงการกอ่สร้างโรงจอดรถ 
ส านักงาน อบต.กุดน้อย 
 

เพื่อให้บริการประชาชน
ที่มาติดต่อราชการของ 
อบต.กุดน้อย  
 

ก่อสร้างโรงจอดรถ 
จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาชน 
มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  
ได้รับความ
สะดวก 
 

ส านักปลัด 

8 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย 

เพื่อน าผลการส ารวจมา
ใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการ
สาธารณะต่างๆ 
 

ด าเนินการจ้างที่
ปรึกษา (หน่วยงาน
ภายนอก) ด าเนิน
การศึกษา ประเมินผล 
ความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของ อบต.กุดน้อย  

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระดับความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 

การจัดบริการ
สาธารณะมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเกิด
ประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
งานพระราชพิธี และรัฐพิธี  
 

-เพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
-เพื่อสร้างความสมัคร
สมานสามัคคีให้เกิดแก่
ประชาชนทุกหมู่เหล่า 

ด าเนินการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติ งานรัฐพธิี 
ต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  
วันปิยมหาราช  
วันฉัตรมงคล ฯลฯ 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่เขา้ร่วม
โครงการ 

ประชาชนได้
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
 

 
10 

โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
 

เพื่อเป็นการ
เทิดพระเกียรติ 
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาล  
ที่ 10 และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาน
บันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ซุ้มเฉลิมพรเกียรต ิ
พร้อมประกอบและ
ติดตั้ง จ านวน 3 ซุ้ม 
-รัชกาลที่ 10 
-สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 
-สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ์พระบรมราชินี 

300,000 300,000 300,000 
 
 

300,000 300,000 ซุ้มเฉลิม 
พระเกียรต ิ
จ านวน  
3 ซุ้ม 
 
 

ประชาชน 
ได้แสดงออก 
ถึงความ
จงรักภักด ี
ต่อสถานบัน
พระมหากษัตริย์ 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 11 โครงการวันทอ้งถิ่นไทย 
 
 

-เพื่อร าลกึถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัวที่ไดท้รงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศจัดต้ัง
สุขาภิบาลทา่ฉลอมขึ้นเป็น
สุขาภิบาลหัวเมอืงนอกมณฑล
กรุงเทพฯ แห่งแรกของ ประเทศ
ไทย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.
ศ.124)  
-เพื่อเป็นการเผยแพร่บทบาท 
ภารกิจ ผลงาน และความส าคญั
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน สร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการปกครองทอ้งถิ่น
เพื่อใหอ้งค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
มีความเข้มแข็ง ซ่ึงเป็นการส่งเสริม
การจัดบริการสาธารณะของ อบต.
กุดน้อย พรบ.สภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลฯ 

คณะผู้บริหาร/
สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล/
พนักงานสว่นต าบล/
พนักงานจ้าง/ ผู้น า
ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 90 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 

-เพื่อร าลกึถึง 
พระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลา้
เจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 
-ประชาชนเข้าใจ
บทบาทและเห็น
ความส าคัญของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนา 

ส านักปลัด 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการ ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับ อ าเภอ เพือ่ เป็นไป
ตามนโยบายจังหวัด 
กระทรวงมหาดไทย 
และรัฐบาล 

อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอสีคิ้ว 
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ 
อปท. ที่ใช้
สถานทีก่ลาง 
ในการ
ประสานงาน 
เพื่ออ านวย 
ความสะดวก 
และช่วยเหลอื 

ประชาชน 
 

เป็นศูนย์ 
ปฏิบัติการร่วม 
ในการ 
ช่วยเหลือ 
ประชาชนของ 
องค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ระดับ
อ าเภอ 

ส านักปลัด 
 

13 โครงการส่งเสริมความรู้ในการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้บุคลากร อบต. 
กุดน้อย น้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอมาปรับใช้ 
และเป็นตัวอย่างประจ า
ศูนย์เรียนรู้ตามโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  
 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อส่งเสริมความรู้
ในการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่บุคลากร
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

200,000 
 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้  
ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80 

ผู้ที่เขา้รับการ
อบรมสามารถ
ปฏิบัติตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
น าไปถา่ยทอด
แก่บุคคลอื่นได ้

ส านักปลัด 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
และพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย  

-เพื่อปลกูจิตส านึกการ
ต่อต้านการทุจริต  
-เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม 
ไม่กระท าขัดกันต่อ
ผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
การปฏิบัติราชการ
โปร่งใสตรวจสอบได ้
 

จัดอบรมให้ความรู้  
และส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในการต่อต้าน
การทุจริต แก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนักงานสว่น
ต าบล และพนักงาน
จ้าง 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผลการ
ประเมินไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 
70 

กลุ่มเป้าหมายผู้เขา้
รับการอบรม เกิด
จิตส านึกที่ดีในการ
ต่อต้านการทุจริต
และปฏิบัติราชการ
โดยยึดม่ันตามหลัก
ประมวลจริยธรรม 

ส านักปลัด 

15 โครงการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเขา้ใจใน
เรื่องหลักธรรมาภิบาล 
การป้องกันปราบปราม
การทุจริต  

จัดอบรมให้ความรู้ 
หลักธรรมาภิบาลแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล  
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้หลัก
ธรรมาภิบาล
ร้อยละ 100 
 

ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส สุจริต
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

16 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกัน 
การทุจริต 
 

เพื่อยกระดับจิตส านึก
รับผิดชอบต่อ
ผลประโยชน์สาธารณะ  
และร่วมกันป้องกันการ
ทุจริตในภาครัฐ 

จัดอบรมให้ความรู้ การ
ป้องกันการทุจริตแก่
ผู้บริหารท้องถิ่น 
สมาชิกสภาท้องถิ่น 
พนักงานสว่นต าบล 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละ 
ของผลการ
ประเมิน 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 70 

ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความโปร่งใส สุจริต 

ส านักปลัด 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมของพนักงาน 
และคณะผู้บริหาร  

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จัดอบรมให้ความรู้ 
เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงแก่ผู้บริหาร
ท้องถิ่น พนักงานสว่น
ต าบล พนักงานจ้าง   

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้หลัก
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ร้อยละ 80 

บุคลากรมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
พัฒนาตนเอง
สามารถน าไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 

18 มาตรการ “ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย” 

เพื่อเป็นเคร่ืองมอืก ากับ
ความประพฤตขิอง
ข้าราชการให้มีความ
โปร่งใส ป้องกันการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
 

ก าหนดมาตรการในการ 
ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้อย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จัดท ามาตรการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานตาม
ประมวล
จริยธรรมของ 
อบต.กุดน้อย  
1 คร้ัง/ป ี
 

องค์กรเป็น 
ที่ยอมรับ มี
ความน่าเชือ่ถอื
สร้างความม่ันใจ
ให้แก่ประชาขน
ผู้รับบริการ 

ส านักปลัด 

19 มาตรการสร้างความโปร่งใส 
ในการบริหารงานบุคคล 

เพื่อการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารงานบุคคล 
มีรูปแบบ ขั้นตอน 
ที่ถกูต้อง โปร่งใส 

จัดท ามาตรการด้าน
การบริหารงานบุคคล 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จัดท ามาตรการ 
การบริหารงาน
บุคคล จ านวน 
1 คร้ัง/ป ี
 

การบริหารงาน
บุคคลมีความ
โปร่งใส  
 

ส านักปลัด 

 

67 

แผัั น. 02 



รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย 
 

เพื่อสรา้งความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการ  
และการจัดบริการ
สาธารณะ 

จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ  
อบต.กุดน้อย  

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จัดให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน 
1 คร้ัง/ป ี

การปฏิบัติ
ราชการ  
และการ
จัดบริการ
สาธารณะมี
ความโปร่งใส 

ส านักปลัด 

21 กิจกรรมประกาศเจตจ านง
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อแสดงเจตจ านงทาง
การเมือง ตอ่ต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  

จัดท าประกาศแสดง
เจตจ านงการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น และจัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนประกาศ
และแผนปฏิบัติ
การป้องกันการ
ทุจริต อย่างน้อย 
3 ฉบับ 

การบริหาร
ราชการมีความ
โปร่งใส สุจริต 
ตรวจสอบได ้

ส านักปลัด 

22 มาตรการออกค าสั่งมอบหมาย
งานของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อยใหแ้ก่
หัวหน้าส่วนราชการ 

เพื่อเป็นการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ 
ในการสั่งการ การอนุญาต 
การอนุมัติ เพื่อให้การ
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ลดขั้นตอน 

นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ออกค าสั่ง
มอบหมายงานให้ปลัดฯ 
และหัวหน้าส่วน
ราชการ  

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนค าสั่ง 
การมอบหมาย
งานราชการ 

การปฏิบัติ
ราชการเป็นไป
อย่างรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน 
ประชาชน
ได้รับความ
สะดวก 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 กิจกรรม "การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี" 

เพื่อให้บุคลากรฝ่ายบัญชี 
กองคลัง และผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งในการเบิกจ่าย 
มีความรู้ความเขา้ใจ
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การทีเ่กี่ยวข้อง 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
มีความรู้ 
ความเขา้ใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 80 

-การเบิกจ่ายเงิน 
มีความถกูต้อง 
ตามระเบียบ 
-การใช้จ่ายเงิน 
เกิดความคุ้มค่า 

ส านักปลัด 

24 กิจกรรม "การลดขั้นตอน 
การปฏิบัติงาน" 

เพื่อใหก้ารปฏิบัติงาน
ราชการเกิดความรวดเร็ว 
ลดขั้นตอน ลดเวลาใน
การให้บริการประชาชน 

จัดท ากิจกรรมในการ
ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ระยะเวลา 
ในการขอรับ
บริการของ
ประชาชนน้อยลง  

ประชาชนได้รับ
ความสะดวก 
รวดเร็ว และมี
ความพึงพอใจ 
ในการติดต่อ 
ขอรับบริการ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

25 มาตรการ "แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับรับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์" 

เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ของ อบต. 
กุดน้อย  

จัดท าค าสั่งแต่ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ค าสั่งแตง่ต้ัง
ผู้รับผิดชอบการ
รับเรื่องร้องเรียน/ 
ร้องทุกข ์

การปฏิบัติงาน 
ด้านการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ มีขั้นตอน
ในการปฏิบัติมี
มาตรฐาน 
 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 26 มาตรการ "จัดท าข้อตกลง 
การปฏิบัติราชการ" 

เพื่อให้หน่วยงานระดับ
ส านัก/กอง/ฝา่ย มี
เป้าหมายการท างานที่
ชัดเจนและมี
ผู้รับผิดชอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตลอดจนมี
ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานที่แสดงถึง
ความมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสทิธิผล  

 

จัดท ามาตรการ
ข้อตกลงในการปฏิบัติ
ราชการในระดับส านัก/
กอง/ฝ่าย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ตัวชี้วัด 
มีความชัดเจน 
ร้อยละ 100 

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ 
มีผู้รับผิดชอบต่อ
ผลการปฏิบัติงาน  
มีเป้าหมายการ
ท างานที่ชัดเจน 
มีตัวชี้วัดที่แสดง
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 
 

ส านักปลัด 
 

 27 มาตรการ "ให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยตรวจสอบทั้งภาครัฐ 
และองค์กรอิสระ" 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภาครัฐและ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่
ตรวจสอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้อยให้มีประสิทธิภาพ 
 

ทุกส านัก/กอง/สว่น 
ของ อบต.กุดน้อย 
ให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยตรวจสอบ 
ทั้งภาครัฐและองค์กร
อิสระ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนส านัก/
กอง/ส่วน 
ที่ให้ความ
ร่วมมือ 
 
 

การตรวจสอบ 
ควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติราชการ
เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง และ
โปร่งใส 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลขา่วสาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย 

-เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 
โดยก าหนดขอ้ยกเว้น 
ให้ชัดเจน  
-เพื่อเป็นการส่งเสริม
ความโปร่งใสด้านข้อมลู
ข่าวสารของหน่วยงาน
ราชการ 
 

จัดต้ังศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุด
น้อย จ านวน 1 แห่ง 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 
ในกรณีฝ่าฝืน
พระราชบัญญัต ิ
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 
พ.ศ. 2540  

การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง 
โปร่งใสและ 
มีประสิทธิภาพ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

29 การจัดท าคู่มือประชาชน เพื่อเป็นการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนใน
การติดต่อ ขอรับบริการ
ของ โดยให้ข้อมลูที่
ชัดเจน เกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้
ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 
 

จัดท าคู่มือประชาชน 
ที่แสดงถึงหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ขั้นตอน 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย 
เอกสารหรือหลักฐานที่
ใช้ประกอบค าขอ 
สถานที่ให้บริการ  
ให้ประชาชนทราบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนคู่มือ
ประชาชน 

-ประชาชนทราบ
แนวทางปฏิบัติ
ในการรับบริการ
อย่างชัดเจน 
-การให้บริการมี
มาตรฐาน เกิด
ความโปร่งใส 
รวดเร็ว 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 30 การจัดต้ังศูนย์รับเรื่อร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 
 

เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เกี่ยวกับการรับเรื่องการ
ร้องเรียน/ร้องทกุข์  
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย มีขั้นตอน /
กระบวนการ และ
แนวทางในการปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐาน  
 

จัดต้ังศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข ์
ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ของ 
อบต.กุดน้อย 
จ านวน 1 ศูนย์ 

การปฏิบัติงาน 
ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ มีขั้นตอน /
กระบวนการ 
และแนวทางใน
การปฏิบัติงาน
เป็นมาตรฐาน 

ส านักปลัด 
 

 31 มาตรการก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
/ร้องทกุข ์

-เพื่อให้การด าเนินงานการ
จัดการเรื่องร้องเรียนของ 
อบต.กุดน้อย มีแนวทาง 
ขั้นตอน และกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
-เพื่อสร้างความเข้าใจใน
วิธีการบริหารจัดการเรื่อง
ร้องเรียน ช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียน  
 

ก าหนดขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข์  
พร้อมเผยแพร่ขั้นตอน/
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทกุข ์
ให้ประชาชนทราบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

เผยแพร่
ขั้นตอน/
กระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข ์ตาม
ช่องทางต่างๆ  

-ประชาชน
รับทราบแนวทาง 
ขั้นตอน และ 
กระบวนการ
ปฏิบัติงานด้าน
การร้องเรียน/
ร้องทุกข์ไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 รายละเงียดโครถการัฒนนา  
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 กิจกรรมรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ ทราบ 

- เพือ่ให้ผู้ร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ไดท้ราบถึงขั้นตอน
กระบวนการด าเนินการ 
และผลทีไ่ด้จากการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

ด าเนินการรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้ผู้
ร้องเรียน/ร้องทกุข์ 
ทราบ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนคร้ังของ
การรายงานผล
การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง 

การปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความ
ถูกตอ้ง ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

33 มาตรการแต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย และตวัแทน
ของประชาชนจากทกุภาค
ส่วน ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนา 

ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดท าแผนพัฒนา
ของ อบต.กุดน้อย ตาม
สัดส่วนคณะกรรมการที่
ระเบียบก าหนด 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน 
สัดส่วนของ
คณะกรรมการ
เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด 

กระบวนการ 
จัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปด้วย
ความถกูต้อง 
ตามระเบียบฯ
ก าหนด 

ส านักปลัด 
 

 34 กิจกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

เพื่อน าผลทีไ่ด้จากการ
ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการน าไป
ปรับปรุงและพัฒนา 
องค์กรไปสู่ความส าเร็จ 
ในอันที่ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน 
สูงสูด 
  

คณะกรรมการ 
ด าเนินการก าหนด
กรอบและแนวทางใน
การประเมนิผลการ
ปฏิบัติราชการตาม
หลักเกณฑแ์ละวธิีการ
บริหารกิจการบ้านเมอืง
ที่ดี เพือ่ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของ 
อบต.กุดน้อย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ร้อยละของผล
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดีขึ้น 

การปฏิบัติราชการ
ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล
กุดน้อยเกิด
ประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบภายในประจ าป ี
 

เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง 
ความเชื่อถือได้ของขอ้มูล 
และตัวเลขต่างๆ 
ทางด้านการเงิน การ 
บัญชี การรายงานสถานะ
การเงิน และอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ของหน่วยรับ
ตรวจ (ส านัก/กอง) 
สังกัด อบต.ฯ 

จัดท าแผนการตรวจสอบ
ภายในประจ าปีทุกปี 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ร้อยละความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติราชการ 
ด้านต่างๆ 
ของหน่วยรับ
ตรวจลดลง 

หน่วยรับตรวจ 
(ส านัก/กอง) สังกัด 
อบต.ฯ ปฏิบัติ
ราชการเป็นไปอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ 
หนังสือสั่งการ ฯ
ก าหนด 

ส านักปลัด 
 

 36 มาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย 

-เพื่อให้ส่วนราชการ 
ที่รับผิดชอบจัดท าและ
น าแผนการปรับปรุงหรือ
บริหารจัดการความเสี่ยง
ไปด าเนินการ เพื่อ
ควบคุมลดความเสี่ยง 
ในการป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด ความ
เสียหาย การร่ัวไหล การ
สิ้นเปลือง หรือ การ
ทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
 

ทุกส านัก/กอง สังกัด
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนส านัก/
กอง สังกัด 
อบต.กุดน้อย 
มีการน าขอ้มูล
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน
ไปด าเนินการ
บริหารจัดการ
ความเสี่ยง 

การปฏิบัติราชการมี
ประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 กิจกรรมการส่งเสริมให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาทในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

-เพื่อส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบ
ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัตกิับ
ฝ่ายบริหาร รวมถึงสร้าง
กลไกในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
ความรู้แกส่มาชกิสภา
ท้องถิ่นเกี่ยวกับ 
บทบาทในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

กลุ่มเป้าหมาย
มีความรู้ความ
เข้าใจ ร้อยละ 
100 

สมาชิกสภาท้องถิ่น 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับบทบาท
ตนเองในการ
ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 

ส านักปลัด 
 

 38 มาตรการควบคุมภายใน 
ของส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดน้อย 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ให้ผู้รับตรวจ
รายงานผลการควบคุม
ภายในต่อผู้ก ากับดแูลและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 
ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันส้ิน
ปีงบประมาณ 

ส านัก/กอง/สว่น ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อยจัดท า
รายงานควบคุมภายใน
ของแตล่ะส่วนราชการ
อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง
ภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันส้ินปีงบประมาณ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ระดับ
ความส าเร็จ 
ในการควบคุม
ภายใน 

การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความ
ถูกตอ้ง 
ตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ก าหนด 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

 39 มาตรการเฝา้ระวังการทุจริต
โดยภาคประชาชน 

เพื่อส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วม และตรวจสอบ 
ของภาคประชาชนในการ
เฝ้าระวังการทุจริตของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

จัดท ามาตรการเฝา้
ระวังการทุจริตโดย
ภาคประชาชน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวน
ประชาชน 
ที่เขา้ร่วม 

ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ตรวจสอบในฐานะ
พลเมืองที่ม ี
จิตส านึกรักท้องถิ่น 
อันจะน ามาซ่ึงการ
สร้างเครือข่ายภาค
ประชาชนที่มีความ
เข้มแข็งในการเฝา้
ระวังการทุจริต 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 

40 มาตรการ "เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารด้านการเงิน การคลัง 
พัสดุและทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย" 

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
การปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง พัสดแุละ
ทรัพย์สินให้ประชาชน
ทราบและเพือ่ความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จัดให้มีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้าน
การเงิน การคลัง พสัดุ
และทรัพย์สินตาม
ช่องทางต่างๆ  

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนช่องทาง
ที่เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ด้านการเงิน 
การคลังฯ 
 

ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร  
เกิดกระบวนการ
ตรวจสอบโดยภาค
ประชาชน ลดการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

กองคลัง 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส  
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการจัดท าแผนทีภ่าษ ี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

-เพื่อเชือ่มขอ้มูลที่ดินที่
ได้รับจากกรมที่ดินเขา้สู่
โปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
LTAXGIS และจัดท าแผนที่
แม่บทใช้ในการจัดเก็บ
รายได ้
-เพื่อจัดท าแผนที่แม่บท 
เพื่อใช้ในการส ารวจข้อมูล
ภาคสนาม 
-เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
วางแผนจัดเก็บรายไดข้อง
อบต.กุดน้อย 

อบต. กุดน้อย ส ารวจ
ข้อมูลแปลงที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างและลักษณะการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ของ อบต.กุดน้อย เพื่อ
จัดท าฐานข้อมูลในระบบ 
LTAX3000 เพือ่ใช้ในการ
จัดเก็บภาษีและเพือ่เป็น
การเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของ อบต.กุดน้อย 

100,000 100,000 100,000 
 
 

100,000 100,000 ร้อยละของ
จ านวนรายได ้
ที่ อบต.กุด
น้อยจัดเก็บ
เองเพิ่มขึ้น 
 

-อบต.กุดน้อย 
จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
-จัดเก็บภาษี ได้
ครบถ้วน ถูกต้อง 
-มีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลภาษีด้วย
ระบบ LTAX3000 
-สามารถวาง
แผนการพัฒนา
รายได้ในอนาคตของ 
อบต.กุดน้อย ได ้

กองคลัง 
 
 
 

 42 กิจกรรม ”การพัฒนาแผน 
การจัดซ้ือจัดจ้างและ
กระบวนการจัดหาพัสดุ” 

-เพื่อให้การด าเนินการ 
ด้านพัสดุมีประสิทธิภาพ 
-เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการ
วางแผนจัดซ้ือจัดจ้าง 
ของหน่วยงาน 
-เพื่อใช้เป็นขอ้มูลให้
ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได ้

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสด ุ
งานพัสดแุละทรัพย์สิน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

ด าเนินการ 
1 คร้ัง/ป ี

-การด าเนินการ 
ด้านพัสดุมี
ประสิทธิภาพ 
-ผู้ประกอบการผู้ค้า
กับภาครัฐได้เตรียม
ความพร้อมในการ
เข้าแข่งขันเสนอ
ราคา 
 

กองคลัง 
 
 
 

    77 

แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส  

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 มาตรการ “การจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซ้ือจัดจ้างจากตัวแทน
ชุมชน“ 
 

เพื่อใหก้ารด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างมีความ
โปร่งใส เป็นธรรมเป็น 
ไปตามหลกัการแห่ง 
พรบ.การจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สรรหาและแต่งตั้ง
ตัวแทนชุมชนเขา้ร่วม
เป็นคณะกรรมการ 
จัดซ้ือ - จัดจ้าง 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนค าสั่งที่มี
การแต่งตัง้ตวัแทน
ชุมชนเปน็
คณะกรรมการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐมีความ
โปร่งใสเป็นธรรม 
ตรวจสอบได ้

กองคลัง 
 
 
 

 44 กิจกรรม ”เผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารด้านการจัดซ้ือ –  
จัดจ้าง“ 

-เพื่อให้ประชาชนทราบ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การจัดซ้ือ-จัดจ้างตาม
โครงการและกิจกรรม
ต่างๆ  
-เพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ สามารถ
ตรวจสอบได้ตามหลกัธรร
มาภิบาล 
-เพื่อป้องกันการทุจริตใน
หน่วยงาน 

เผยแพร่ข้อมูลการจัดซ้ือ-
จัดจ้าง ตามโครงการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่
ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 จ านวน 3 ช่องทาง 
คือ 1.เว็บไซต์หน่วยงาน 
2.เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง 
3.ที่ปิดประกาศ
หน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

-จ านวนการ
เผยแพร่ข้อมูล
จัดซ้ือจัดจ้าง 
-จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง  
ทั้ง 3 ช่องทาง 

 -กระบวนการ
จัดซ้ือจัดจ้างมี
ความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้
ทุกขั้นตอน 
-ลดปัญหาการ
ร้องเรียนการ
ทุจริตในการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
 

กองคลัง 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ  
  1. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่หารจฒดการแผละการ ฒันนาัุคลากร แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 : เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กรฯ  
       แผนนถานัร่หารถานทฒ่วปส  

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

45 มาตรการ  ”แต่งตั้งตวัแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง” 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบในด าเนินการด้าน
การจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐ 
-เพื่อให้เกดิความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

สรรหาและแต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
ไม่น้อยกวา่ 2 คน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนประชาคม
เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
ไม่น้อยกวา่ 2 คน 

เกิดความโปร่งใสใน
กระบวนการจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐ 
 
  

กองคลัง 
 
 
 

 46 กิจกรรม ”การรายงานผล
การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ทราบ” 

- เพื่อเสริมสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
ด้านการใช้จ่ายเงินของ
หน่วยงานรัฐ  
-เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการ
บริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี  
(ธรรมาภิบาล) 

-จัดท ารายงานผลการ 
ใช้จ่ายเงินรายไตรมาส 
จ านวน 4 ไตรมาส 
-ปิดประกาศ 2 ช่องทาง 
คือ 1. เว็บไซต์หน่วยงาน 
2. ที่ปิดประกาศ
หน่วยงาน 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 
 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนช่อง
ทางการปิด
ประกาศ 2 
ช่องทาง 
 

เกิดความโปร่งใสใน
การปฏิบัติราชการ
ด้านการใช้จ่ายเงิน
ของหน่วยงานรัฐ  

กองคลัง 
 
 
 

 47 โครงการอบรม
คณะกรรมการตรวจการ
จ้าง 

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
บริหารสัญญาจ้างไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง มีความรู้ความเข้าใจ 
พรบ. ระเบียบ ประกาศ 
หนังสือสั่งการ ทีเ่กี่ยวกับ
การบริหารสัญญา 
-เพื่อให้ไดพ้ัสดทุี่มีคุณภาพ 
เกิดความคุ้มค่าตอ่ภาครัฐ 

 

จัดอบรมให้ความรู้ 
ด้านการบริหารสญัญา  
การตรวจการจ้าง โดย
วิทยากรที่มีความรู้ด้าน
การบริหารสัญญา การ
ตรวจรับงานจ้าง ให้แก ่
-ผู้บริหารท้องถิ่น  
-พนักงานส่วนต าบล 
 

10,000 10,000 10,000 
 

10,000 10,000 ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย
บริหารสัญญา 
ตรวจรับงานจ้าง 
ได้อย่างถูกตอ้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง 
น าความรู้ไป
ปฏิบัติงานได้จริง 
ไม่กอ่ให้เกิดความ
เสียหายต่อราชการ 
ได้พัสดทุี่ดีมี
คุณภาพ เกิดความ
คุ้มค่าต่อภาครัฐ 

กองคลัง 
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ยุทธศาสิร์ที่ 2 ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ 
 

    1) แผนนถานการศึกษา 
 

2) แผนนถานสาธารณสุข 
 

     3) แผนนถานสฒถคมสถเคราะห ์
 

          4) แผนนถานถักลาถ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มคีุณภาพ 
        2.1 แผนนถานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
บุคลากร 
 

เพื่อสนับสนุนให ้
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดแูลเด็ก 
ไดรั้บการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา  
มีความพร้อมในการพัฒนา
สู่วิชาชพีมาตรฐานและ
พัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานด้าน
การศึกษาของ 
ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดแูลเด็ก 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 100 
ของครูผู้ดูแล
เด็ก ผู้ดูแลเดก็ 

ผู้บริหาร ครูผู้ดูแล
เด็ก และผู้ดูแลเดก็
น าความรู้
ความสามารถที่
ได้รับมาพัฒนาเด็ก
เล็กเข้าสู่มาตรฐาน 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

2 โครงการกอ่สร้างศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ อบต.  
กุดน้อย 
 

เพื่อให้มีอาคารสถานที ่
ที่เหมาะสมในการจัด 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอกับจ านวนเดก็เลก็ 
 

ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก ตามแบบมาตรฐาน 
อาคารศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน 
จ านวน 1 หลัง 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของ
พื้นที่ใช้สอย
เพิ่มขึ้น/ 
ตารางเมตร 

มีอาคารสถานที ่
ที่เหมาะสมส าหรับ
จัดการเรียนการ
สอน และมีส่ิง
อ านวยความ
สะดวกเพียงพอ 

-กอง
การศึกษา 
-กองช่าง 

3 โครงการทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานทีข่องเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเดก็
นักเรียนให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์จริงจาก
แหล่งเรียนรู้ 

จัดทัศนะศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ใหก้ับ
เด็กนักเรียนในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ อบต. 
กุดน้อย จ านวน 1 คร้ัง 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวน 
เด็กเลก็ 
ที่เขา้ร่วม 
โครงการ 
ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 60 

เด็กนักเรียนเกิด
การพัฒนาและได้
เรียนรู้จาก 
ประสบการณ์จริง 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 
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 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มคีุณภาพ 
      2.1 แผนนถานการศึกษา 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการผลิตส่ือการเรียน 
การสอน 
 

เพื่อจัดหาและผลิตส่ือ
การเรียนการสอนให้
หลากหลาย และเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ต่างๆ มาใช้ใน
การจัดประสบการณ์ได้
ครบตามหลักสูตร
สามารถพัฒนาเดก็เลก็ให้
มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
มีความสนุกสนานกับการ
เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

จัดหาสื่อการเรียน 
การสอนตามหลักสูตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 100  
ของจ านวนเดก็
เล็กทีไ่ด้ใช้สือ่
การเรียนการ
สอน 

-มีสื่อการเรียน 
การสอนที่จะ
น ามาใช้ในการจัด
ประสบการณ์ตรง
ตามเน้ือหาของ
หลักสูตร 
-นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องเขา้ใจ
สาระการเรียนรู้
มากขึ้น 
-เด็กเล็กมี
พัฒนาการครบ 
ทั้ง 4 ด้าน 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 

5 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 
 

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
มีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม 
 

จัดสรรส าหรับเด็ก
ปฐมวัย (อายุ 2 – 5 ปี) 
ค่าจัดการเรียนการสอน
อัตราคนละ 1,700 
บาท/ป ี

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 จ านวนเด็กเลก็ 
ศพด.ได้รับ
สนับสนุนค่า
จัดการเรียน
การสอน 
(รายหัว)  
ร้อยละ 100 

เด็กเลก็ได้รับการ
เรียนรู้อย่างม ี
คุณภาพ 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์พัฒนา 
เด็กเลก็ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มคีุณภาพ 
        2.1 แผนนถานการศึกษา 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็  

-เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ของเด็กเรยีนและเป็นการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง 
-เพื่อสนับสนุนค่าหนังสือ 
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เคร่ืองแบบนักเรียน และ
ค่ากิจกรรมพัฒนา 
ผู้เรียน 
 

จัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัย 
(อายุ 3 - 5 ปี) ในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็ ดังน้ี 
-ค่าหนังสือเรียน อัตราคน
ละ 200 บาท/ป ี
-ค่าอุปกรณ์การเรียนอัตรา
คนละ 200 บาท/ปี 
-ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
อัตราคนละ 300 บาท/ป ี
-ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
อัตราคนละ 430 บาท/ป ี

56,500 56,500 56,500 56,500 56,500 จ านวนเด็กเลก็ 
ศพด. ได้รับ
สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายใน
การจัด
การศึกษา 
ร้อยละ 100 

เด็กได้รับการ
เรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์
พัฒนา 
เด็กเลก็ 

7 โครงการสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม)   

เพื่อพัฒนารา่งกายของ
เด็กเลก็และนักเรียนให้มี
สุขภาพพลานามัยที่
สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน
น้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข 
-เพื่อแก้ปัญหาการขาด
สารอาหารและภาวะทพุ
โภชนาการในเด็ก 

สนับสนุนอาหารเสริม (นม) 
ดังน้ี 
1. เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็  
อบต.กุดน้อย จ านวน 2 
ศูนย์ จ านวน 260 วัน 
2. เด็กอนุบาล และเด็ก 
ป.1 – ป.6 รร.สังกัด สพฐ. 
5 แห่ง จ านวน 260 วัน 

1,034,000 1,034,000 1,034,000 1,034,000 1,034,000 ร้อยละ 100 
เด็กนักเรียน 
ในโรงเรียน
และเด็กเล็ก 
ใน ศพด. ได้รับ
สนับสนุน 
อาหารเสริม 
(นม)   

เด็กเลก็และ
นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัย 
ที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและมีน
น้ าหนัก ส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
กระทรวง
สาธารณสขุ 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มคีุณภาพ 
        2.1 แผนนถานการศึกษา 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการเงินอุดหนุน 
ส าหรับสนับสนุนอาหาร
กลางวัน 
 

-เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้รับประทานอาหาร
กลางวันที่มีประโยชน์ลด
ภาวะทพุโภชนาการ 
-เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต
ให้เด็กนักเรียนได้มี
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ได้รับสารอาหาร
อย่างครบถ้วน 

สนับสนุนอาหารกลางวัน 
1. เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ อบต.กุดน้อย 
จ านวน 2 ศูนย์ จ านวน 245 
วัน อัตรามื้อละ 20 บาท 
2. เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 
– ป.6 ร.ร.สังกัด สพฐ. 5 
แห่ง จ านวน 200 วัน  
อัตรามื้อละ 20 บาท 

2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 2,245,000 ร้อยละ 100 ของ 
เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนและ 
เด็กเลก็ใน ศพด. 
ได้รับสนับสนุน
อาหารกลางวัน 
  

-นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันที่มี
ประโยชน์ 
ลดภาวะทุพ
โภชนาการ 
-เด็กนักเรียนมี
พลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง ได้รับ
สารอาหารอย่าง
ครบถ้วน 

กอง
การศึกษา 

 

9 โครงการจัดซ้ือ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
(บริเวณหน้าศาลา
ประชาคม)  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับออกก าลัง
กาย 
-เพื่อใหป้ระชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
(บริเวณหน้าศาลา
ประชาคม)  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

-ประชาชน มี
สถานทีส่ าหรับ
ออกก าลังกาย 
-ประชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 : การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มคีุณภาพ 
        2.1 แผนนถานการศึกษา 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 
 

โครงการจัดซ้ือ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับออก 
ก าลังกาย 
-เพื่อใหป้ระชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อย 
ละ 80 

-ประชาชน มี
สถานทีส่ าหรับ 
ออกก าลังกาย 
-ประชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

11 โครงการจัดซ้ือ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับออก 
ก าลังกาย 
-เพื่อใหป้ระชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
ตามแบบที่ อบต.ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อย 
ละ 80 

-ประชาชน มี
สถานทีส่ าหรับ 
ออกก าลังกาย 
-ประชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

12 โครงการจัดซ้ือ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับออก 
ก าลังกาย 
-เพื่อใหป้ระชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อย 
ละ 80 

-ประชาชน มี
สถานทีส่ าหรับ 
ออกก าลังกาย 
-ประชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

13 โครงการจัดซ้ือ 
เคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง  
(บริเวณสนามฟุตบอล) 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อให้ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับออก 
ก าลังกาย 
-เพื่อใหป้ระชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดซ้ือเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งพร้อมติดตั้ง 
(บริเวณสนามฟุตบอล) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อย 
ละ 80 

-ประชาชน มี
สถานทีส่ าหรับ 
ออกก าลังกาย 
-ประชาชน  
มีสุขภาพแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

 

84 
 
 

แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา  
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอบรมผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐาน
หลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่ต าบล
กุดน้อย 

เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหารมี
ความรู้ความเขา้ใจ
มาตรฐานและหลัก
สุขาภิบาล 

ผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหารและผู้สัมผัส
อาหารในพื้นที่ต าบลกุด
น้อย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ป ี ผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัส
อาหารมีความรู้
ความเขา้ใจ
มาตรฐานและ
หลักสุขาภิบาล 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

2 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
บุคลากรด้านสาธารณสุขและกลุ่ม 
อสม.ต าบลกุดน้อย 

-เพื่อเพิ่มทักษะให้ 
อสม. เกิดความรู้ความ
เข้าใจ สามารถดูแลให้
ค าแนะน าด้านสุขภาพ
อนามัยแก่ประชาชนใน
ชุมชนได้อยา่งถูกตอ้ง 
-เพื่อให้ อสม. ได้
แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์กับชุมชน
อื่นต่างพื้นที่ เพือ่น า
ความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
บุคลากรด้านสุขภาพ
และกลุ่ม อสม.ต าบล
กุดน้อย 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1 คร้ัง/ป ี สามารถพัฒนา
ทักษะ อสม. ให้
เกิดความรู้ความ
เข้าใจและ
ความสามารถให้
การดูแล แนะน า
เกี่ยวกับสขุภาพ
อนามัยแก่
ประชาชนใน
ชุมชนได้อยา่ง
ถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการอุดหนุนศูนย์
สาธารณสขุมูลฐานชุมชน 

เพื่อการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ด าเนินงานของ อสม. 
ภายในต าบล 
 

สนับสนุนการด าเนินงาน 
อสม. ภายในต าบลกุด
น้อย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 1 คร้ัง/ป ี อสม. ภายในต าบล
มีศักยภาพในกา
ด าเนินงานเพิ่ม 

กอง   
สาธารณสขุฯ 

4 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาโรคเอดส์และการ
ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 

เยาวชนมีความรู้ 
ตระหนักและสามารถ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
การรับเชื้อ HIV และการ
ตั้งครรภ์ทีไม่พรอ้มของ
วัยรุ่น 
 

เยาวชนได้รับความรู้
เรื่องผู้ป่วยเอดสแ์ละ
หญิงตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์และสามารถ
ปฏิบัติเพื่อหลกีเลี่ยงได้
อย่างถกูต้อง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี เยาวชนมีความรู้
การป้องกันโรค
เอดส์และอัตราการ
ตั้งครรภ์ไม่พึง
ประสงค์ลดลง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

5 โครงการฝึกอบรมแกนน าออก
ก าลังกายและส่งเสริมกิจกรรม
ออกก าลังกายเพือ่เสริมสร้าง
สุขภาพ 

เพื่อสรา้งแกนน าในการ
ออกก าลังกายให้มีความรู้ 
ทักษะขยายผลต่อชุมชน
สร้างภาคีเครือขา่ยในการ
ออกก าลังกายในระดับ
ชุมชน 
 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม
แกนน าออกก าลังกาย
และส่งเสริมกิจกรรม
ออกก าลังกาย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ
และเกิดภาคี
เครือข่ายสขุภาพ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
        2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา้
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัติราชนาร ี

- เพื่อรณรงค์ให้
ประชาชนได้รับการ
อบรม  ความรู้ ทัศนคติ
การปฏิบัติทีถู่กตอ้ง
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
ตระหนักถึงพิษภัยและ
การป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าอย่างถกูต้อง 
- เพือ่ป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 

ด าเนินการควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า โดยการฉีด
วัคซีนให้แก่สุนัขและแมว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
จ านวนสุนัข
และแมวตาม
กลุ่มเป้า 
หมายได้รับ
การฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

- ประชาชน 
ในพื้นที่ตระหนัก
ถึงพิษสุนัขพิษภัย
และการป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 
-ไม่พบสุนัขและ
แมวติดเชือ้โรคพิษ
สุนัขบ้าในเขต 
อบต.กุดน้อย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

7 โครงการจัดซ้ือวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

เพื่อควบคุมป้องกันการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆ 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หรือการแพทย์ใช้ในการ
ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
สุขภาพด ี ไม่มี
การระบาดชอง
โรคติดต่อต่างๆ 

กอง
สาธารณสขุฯ 

8 มาตรการแกไ้ขเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ด้านสาธารณสขุและ
สิ่งแวดลอ้ม 

-รับแจ้งปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ ด้าน
การสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอ้ม 

รับแจ้งเร่ืองร้องเรียน/
ร้องทุกข์เกี่ยวกับเหตุ
เดือดร้อนร าคาญ 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

0 
(ไม่ใช้

งบประมาณ) 

จ านวนเรื่อง
ร้องเรียน 

การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกตอ้ง
ตามระเบียบ 
กฎหมาย เป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
        2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการอบรมให้ความรู้และ
รณรงค์เพื่อป้องกันแกไ้ขปญัหา
โรคขาดสารไอโอดีน 

-การให้ความรู้แก่
ประชาชนเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคขาดสาร
ไอโอดีน การเลอืกซ้ือ
เกลือไอโอดีนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 
 

ประชาชนภายในต าบล
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชน 
มีความ  
รู้ความเข้าใจเกี่ยว 
กับโรคขาดสาร
ไอโอดีนและ
สุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

10 โครงการรณรงค์และป้องกัน
ไข้เลอืดออก 

เพื่อปอ้งกันการระบาด 
ของโรคไข้เลอืดออก 

รณรงค์และป้องกัน
ไข้เลอืดออก ประชาชน
มีส่วนร่วมในการควบคุม
ป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการ
ควบคุมโรค
ไข้เลอืดออก 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุม
และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในเขตพื้นที่ต าบล
กุดน้อย 

เพื่อปอ้งกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อในพื้นที่
ต าบลกุดน้อย 

รณรงค์ป้องกันควบคุม
และแก้ไขปัญหาการ
แพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในเขตพื้นที่
ต าบลกุดน้อย 14 
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกันโรคติดต่อ
และให้ความ
ร่วมมือในการ
แกไ้ขปญัหา
โรคติดต่อ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
        2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการป้องกันการแพร่
ระบาดและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดต าบลกุดน้อย 

เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดในต าบล 
กุดน้อย 

เยาวชนภายในต าบลกุด
น้อย 14 หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี เยาวชนต าบลกุด
น้อยมีความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด
และปัญหาการ
แพร่ระบาดของยา
เสพติด 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

13 โครงการปรับเปล่ียน
พฤตกิรรมสุขภาพ 
ในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
โรคเรื้อรัง 

เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง
และลดอัตราการป่วยของ
โรคเรื้อรัง 

ประชาชนภายในต าบล
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนต าบลกุด
น้อยมีความรู้
เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

14 โครงการกอ่สร้างโรงฆ่าสัตว ์ -เพื่อให้การผลิตเน้ือสัตว์มี
ความปลอดภัย ถูกหลัก
อนามัย ได้มาตรฐาน และ
สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับเน้ือสัตวท์ี่
จ าหน่ายในร้านจ าหน่าย
เน้ือสัตว์ซึ่งกรมปศุสัตว์ให้
การรับรองได ้
-เพื่อป้องกันโรคที่มากับ
สัตว์ก่อนน าไปบริโภค 

ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว ์ตาม
แบบที่ อบต. ก าหนด 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1 แห่ง เน้ือสัตว์มีความ
ปลอดภัย 
ถูกหลกัอนามัย 
และสามารถ
ตรวจสอบ
ย้อนกลับเน้ือสัตว ์
ที่จ าหน่ายในร้าน
จ าหน่ายเน้ือสัตว์
ซ่ึงกรมปศุสัตว์ให้
การรับรองได ้

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา  
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกิจกรรม 5 ส.  
เพื่อลดปัจจัยการเกิดโรคติดต่อ 

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 
ในการเกิดโรคติดต่อของ
พนักงานและประชาชน
ที่มารับบริการ 

พนักงานและประชาชน
ที่มารับบริการปลอดภัย
จากโรคติดต่อ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี พนักงานและ
ประชาชนให้ความ
ร่วมมือและตระหนัก
ถึงการป้องกัน
โรคติดต่อ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

16 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการส่งเสริม
สุขภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

17 
 

โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1  
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

18 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึงปัญหา
และพิษภัย 
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและตระหนัก
ถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย 
จากยาเสพติด 
ประชาชนมีชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

19 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพ
ดี แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

20 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธขิองสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ยตนเอง
และภาย 
ในชุมชน 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ
ได ้

 20,000    1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ย
ตนเองและภายใน
ชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

21 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพ
ดี แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

22 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 2 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละ
เด็กแก่ประชาชน หญิง
มีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

ประชาชน หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตรได้รับการ
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 
 

20,000     1 คร้ัง/ป ี -หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตรมี
ความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ 
-เด็กแรกเกิดมีการ
เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ด ี 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการและสขุภาพเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 2 

เพื่อให้เด็กและ
ผู้ปกครองมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเดก็                   

เด็กมีสุขภาพที่ด ี
มีน้ าหนัก ส่วนสูง
เหมาะสมตามเกณฑ ์

 20,000    1 คร้ัง/ป ี ผู้ปกครองมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
โภชนาการและ
สุขภาพของเดก็ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

24 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล 
กุดน้อยมีความรู้ 
เรือ่งมะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

25 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรค การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

26 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการป้องกันโรค
หนอนพยาธ ิ

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ
ได ้

    10,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธ ิ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

27 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

10,000    10,000 1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

28 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
หมู่ที่ 3 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละ
เด็กแก่หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตร 
 

ประชาชน หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตรได้รับ
การอบรมให้ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละ
เด็ก 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี -หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตรมีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
-เด็กแรกเกิดมีการ
เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ด ี 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

29 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

10,000 20,000    1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

30 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม  
หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

31 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการตรวจ
สุขภาพอนามัยเบ้ืองต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

32 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ 
หมู่ที่ 4 
  

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการป้องกันโรค 
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

33 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

34 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 4 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึง
ปัญหาและพิษภัย 
ยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและ
ตระหนักถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด ประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

35 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน
และในโรงเรียน 

โรงเรียนและชุมชนมี
ระบบการสุขาภิบาลที่ดี
ปราศจากโรคติดต่อ 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
และโรงเรียน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

36 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติด
และให้เยาวชนได้
ทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและ
ตระหนักถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด ประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

37 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

38 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล 
กุดน้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

 

แผัั น. 02 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

39 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
และการส่งเสริม
สุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

40 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ยตนเอง
และภายในชุมชน 
 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ
ได ้

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ย
ตนเองและภายใน
ชุมชน 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

41 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 6 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึง
ปัญหาและพิษภัย 
ยาเสพติด 
 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและ
ตระหนักถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพติดประชาชน
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

42 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000   20,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

43 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 6 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

 20,000   20,000 1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

44 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000  10,000   1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

45 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

 10,000  20,000  1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้าน 
มีศักยภาพในการ
ป้องกันโรค 
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 
 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและ
ตระหนักถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

 10,000    1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด ประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

47 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

  10,000   1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

48 โครงการสวนสมุนไพร 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
หมู่ที่ 7 
 

ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟพูืชสมุนไพร
ในชุมชนและในแหล่ง
ธรรมชาต ิ

ประชาชนมีความรู้ 
และเห็นคุณค่าของ
สมุนไพรไทย 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรและ
มีการอนุรักษ์สมุนไพร
ในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

49 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

10,000  10,000  10,000 1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

50 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับบริการตรวจสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

10,000  10,000  10,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

51 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็ง
เต้านม หมู่ที่ 8 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

 10,000  10,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

52 โครงการสวนสมุนไพร 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
หมู่ที่ 8 
 

ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟพูืชสมุนไพร
ในชุมชนและในแหล่ง
ธรรมชาต ิ

ประชาชนมีความรู้ 
และเห็นคุณค่าของ
สมุนไพรไทย 

 10,000  10,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพรและ
มีการอนุรักษ์สมุนไพร
ในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

53 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 9 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับบริการตรวจสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

54 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพในทกุๆ 
ด้าน 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรคการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 9 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและ
ตระหนักถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด ประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

56 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล 
กุดน้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

57 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีหมู่ที่ 9 
 

-เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 
แก่หญิงมีครรภ์ หญิงให้
นมบุตร 
-เพื่อชว่ยให้แม่มีภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยที่ด ี

ประชาชน หญิงมี
ครรภ ์หญิงให้นมบุตร
ได้รับการอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม ่
และเด็ก 
 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี -หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตรมีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
-เด็กแรกเกิดมีการ
เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ด ี 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

100 

แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

58 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที ่
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
ได้รับบริการตรวจสุขภาพ
อนามัยเบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

59 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 
 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล 
กุดน้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

60 โครงการปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสขุภาพเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ีหมู่ที่ 10 

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
โภชนาการและสขุภาพเดก็ 
 

เด็กมีสุขภาพที่ดี 
เจริญเติบโตสมวัย 
เหมาะสมตามเกณฑ ์

  20,000   1 คร้ัง/ป ี เด็กและผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
ของเด็ก 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

61 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธขิองสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ประชาชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ 
ในการป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ยตนเอง
และภายในชุมชน 

ประชาชนสามารถ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธไิด ้

   20,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ป้องกันโรค
หนอนพยาธิดว้ย
ตนเองและภายใน
ชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

  รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้าน
พัฒนาศักยภาพการ
ป้องกันการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพ 
ในทุกๆ ด้าน 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมีศักยภาพ
ในการป้องกันโรค 
การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นและการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

63 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ  
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 11 

เพื่อให้ประชาชนใน
ชุมชนได้รับบริการตรวจ
สุขภาพอนามัยเบ้ืองต้น 

ประชาชนได้รับ
บริการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

64 
 

โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหายา
เสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดและให้เยาวชน 
ได้ทราบถึงปัญหาและ
พิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและ
เยาวชนได้รับทราบ
และตระหนักถึง
ปัญหายาเสพติด 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติดประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

65 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ในชุมชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน 
และในโรงเรียน 

โรงเรียนและชุมชน 
มีระบบการสุขาภิบาล
ที่ดีปราศจาก
โรคติดต่อ 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ประชาชนในชุมชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน
และโรงเรียน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

66 โครงการปรับปรุงภาวะ 
โภชนาการและสขุภาพเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 11 

เพื่อให้เด็กและผู้ปกครอง
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับโภชนาการและ
สุขภาพเดก็ 
 

เด็กมีสุขภาพที่ดี 
เจริญเติบโตสมวัย 
เหมาะสมตามเกณฑ ์

   20,000  1 คร้ัง/ป ี เด็กและผู้ปกครอง 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
ของเด็ก 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

67 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเองได้
อย่างถกูต้อง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบล 
กุดน้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

68 โครงการรณรงค์และแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันา 
พรรณวดี หมู่ที่ 12 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
ป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึงปัญหา
และพิษภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติด 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด ประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

69 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู้เร่ือง
มะเร็งเต้านมและสามารถ
ตรวจเต้านมด้วยตัวเอง 
ได้อย่างถูกตอ้ง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรือ่ง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

  รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

70 
 

โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน 
ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้หมอหมู่บ้านพัฒนา
ศักยภาพการป้องกันการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 
 

หมอหมู่บ้านมีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ส่งเสริมสุขภาพใน 
ทุกๆ ด้าน 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี หมอหมู่บ้านมี
ศักยภาพในการ
ป้องกันโรค การปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและ
การส่งเสริมสขุภาพ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

71 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน การ
เลือกซ้ือเกลอืไอโอดีนได้
อย่างถกูต้อง 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความรู้และ
ความสามารถเลอืกซ้ือ
เกลือไอโอดีนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน
และสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงขึ้น 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

72 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรม 
ราชกุมาร ีหมู่ที่ 12 
 

-เพื่ออบรมให้ความรู้ 
ความเขา้ใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 
แก่หญิงมีครรภ์ หญิงให้
นมบุตร 
-เพื่อชว่ยให้แม่มีภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยที่ด ี

ประชาชน หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตรได้รับ
การอบรมให้ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม ่
และเด็ก 
 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี -หญิงมีครรภ ์
หญิงให้นมบุตร 
มีความรู้ด้านอาหาร
และโภชนาการ 
-เด็กเกิดแรกเกิดมีการ
เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ด ี 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

73 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ในชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

74 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้สตรีมีความรู ้
เรื่องมะเร็งเต้านมและ
สามารถตรวจเตา้นม
ด้วยตัวเองได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

สตรีในต าบลกุดน้อย
ได้รับความรู้เรื่องมะเร็ง
เต้านม 

 20,000    1 คร้ัง/ป ี สตรีภายในต าบลกุด
น้อยมีความรู้เรื่อง
มะเร็งเต้านม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

75 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด To be number 
one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน
ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ
วัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 13 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
แพร่ระบาดของยาเสพ
ติดและให้เยาวชนได้
ทราบถึงปัญหาและพิษ
ภัยยาเสพติด 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและตระหนัก
ถึงปัญหา 
ยาเสพติด 

  20,000   1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัย 
จากยาเสพติด 
ประชาชนมีชีวิต 
ที่ดีขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

76 โครงการส่งเสริมโภชนาการ 
และสุขภาพอนามัยแม่และเดก็ 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 13 
 

เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ภาวะโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมแ่ละ
เด็กแก่ประชาชน หญิง
มีครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

ประชาชน หญิงมีครรภ์ 
หญิงให้นมบุตรได้รับการ
อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับภาวะ
โภชนาการและสขุภาพ
อนามัยแมแ่ละเด็ก 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี -หญิงมีครรภ ์หญิงให้
นมบุตร มีความรู้ด้าน
อาหารและโภชนาการ 
-เด็กเกิดแรกเกิดมีการ
เจริญเติบโตและมี
พัฒนาการที่ด ี 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

77 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
ราชกุมารี หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนเกี่ยวกับโรค
ขาดสารไอโอดีน การ
เลือกซ้ือเกลอืไอโอดีนได้
อย่างถกูต้อง 
 

ประชาชนในหมู่บ้าน 
มีความรู้และ
ความสามารถเลอืกซ้ือ
เกลือไอโอดีนไดอ้ย่าง
ถูกตอ้ง 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
โรคขาดสารไอโอดีน
และสุขภาพร่างกาย 
ที่แข็งแรงขึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

78 โครงการสวนสมุนไพร 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
หมู่ที่ 14 
 

ชุมชนตระหนักในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟพูืชสมุนไพร
ในชุมชนและในแหล่ง
ธรรมชาต ิ
 
 

ประชาชนมีความรู้ 
และเห็นคุณค่าของ
สมุนไพรไทย 

20,000     1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพร 
และมีการอนุรักษ์
สมุนไพรในชุมชน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

79 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ีหมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชนในชุมชน
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล
ในชุมชนและในโรงเรียน 
 

โรงเรียนและชุมชน 
มีระบบการสุขาภิบาล 
ที่ดีปราศจากโรคติดต่อ 

 20,000 20,000   1 คร้ัง/ป ี ประชาชนในชุมชน 
มีความรู้ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับระบบ
สุขาภิบาลในชุมชน
และโรงเรียน 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

80 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ในชุมชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพอนามัย
เบื้องต้น 

ประชาชนได้รับบริการ
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น 

   20,000  1 คร้ัง/ป ี ประชาชนมีสุขภาพดี 
แข็งแรง ปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 : การพัฒนาและส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มีคณุภาพ 
       2.2 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติด To be number one 
(ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/
หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบล 
รัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวดี 
หมู่ที่ 14 

เพื่อเป็นการสร้างผู้น า
เยาวชนในการตอ่ต้าน 
การแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติดและให้
เยาวชนไดท้ราบถึง
ปัญหาและพิษภัย 
ยาเสพติด 
 

ผู้น าชุมชนและเยาวชน
ได้รับทราบและตระหนัก
ถึงปัญหายาเสพติด 

    20,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนปลอดภัยจาก
ยาเสพติดประชาชน 
มีชีวิตที่ดขีึ้น 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
        2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห์ครัวเรือน
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทา
ความเดือดร้อนครัวเรือน
ยากจน 

จ่ายเงินสงเคราะห์แก่
ครัวเรือนที่อยากจน 
ในต าบลกุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้ด้อยโอกาส 
ในต าบลกุดน้อย 
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
 

ผู้ด้อยโอกาส 
ในต าบล 
กุดน้อย 

กองสวสัดิการ
สังคม 

2 โครงการปรับสภาพแวดล้อม 
ที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอาย ุและผู้ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

เพื่อปรับสภาพแวดลอ้ม 
ที่อยู่อาศัย คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ในระยะ
จ าเป็นต้องได้รับการฟื้นฟู
สมรรถภาพ 

มอบวัสดุในการซ่อมแซม
ที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ  
ผู้สูงอายุ  และผูท้ี่จ าเป็น
ได้รับการฟื้นฟูในต าบล
กุดน้อย 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนที่อยู่
อาศัยผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง มี
สภาพที่มั่นคง 
ปลอดภัยถูก
สุขลักษณะ 
 

ผู้สูงอายุ  
ผู้พิการ ผู้ป่วย
ติดเตียง
สามารถด าเนิน
ชีวิตไดอ้ย่าง
ปลอดภัย 

กองสวสัดิการ
สังคม 

3 โครงการพัฒนาสตร ี
และครอบครัว 

เพื่อกระตุ้นความรู้
ความสามารถของสตรี 
ในครอบครัว 

อบรมความรู้ให้แกแ่ม่บ้าน
สตรีต าบลกุดน้อย 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 สตรีใน
ครอบครัวมี
ความสามารถ
ในการจัดการ
ครอบครัว
ได้มากขึ้น 
ร้อยละ 30 

สตรีในครอบ 
ครัวมีบทบาท
หน้าที่สามารถ 
แบ่งเบาภาระ
ครอบครัวท า
ให้คุณภาพชีวิต
ครอบครัวที่ดี
ขึ้น 

กองสวสัดิการ
สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาศกัยภาพ
ผู้น าสตร ี

-เพื่อส่งเสริมให้สตรีได้รับ
การพัฒนาในทกุๆ ด้าน 
-เพื่อส่งเสริมให้สตรี 
มีภาวะผู้น า 

อบรมให้ความรู้แก่ผู้น า
สตรีในต าบลกุดน้อยและ
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าสตรี
ต าบลกุดน้อย 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนผู้น าสตรี
น าความรู้ที่
ได้รับพัฒนา
ชุมชน 

กลุ่มสตรีที่เป็นผู้น า
ชุมชนมี
ความสามารถและ
เป็นที่ยอมรับของ
คนในชุมชน 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

5 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนสภาเด็กและ
เยาวชน ต าบลกุดน้อย 

-เพื่อส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและ
เยาวชน 
-เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ของเด็กและเยาวชนใน
การท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ 

อบรมความรู้เรื่องสิทธิ
หน้าที่ของเด็กและ
เยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนใน
ต าบลกุดน้อย
เข้าร่วมกิจกรรม  
ร้อยละ  80 

เด็กและเยาวชน 
ได้มีส่วนร่วม
ช่วยเหลือสังคม
และท ากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ร่วม
เกิดความสามัคคี 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

6 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน
แกไ้ขปญัหาความรุนแรง 
ในครอบครัว 

เพื่อให้ปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัวลดลง 

อบรมความรู้เรื่องการ
ป้องกันการเกิดปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัว 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมรู้จัก
วิธีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะ
หน้าสามารถ
น าไปใช้ได้จริง
อย่างถกูต้อง 
ร้อยละ  50 

ผู้ประสบปัญหา
ความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับ
ความช่วยเหลอืได้
ทันท่วงท ี

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการพัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมอาชพีคนพกิารในยุค 
4.0 

-เพื่อพัฒนาศักยภาพคน
พิการและผู้ดแูลคนพกิาร
ให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป
ส่งเสริมอาชพีในยุค 4.0 
-เพื่อให้ผู้พิการ สามารถ
น าความรู้ไปประกอบ
อาชพี สร้างรายได้ใหแ้ก่
ตนเอง และครอบครัวได ้
 

อบรมอาชพีให้แก่คน
พิการและผู้ดแูลคน
พิการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้พิการและ
ผู้ดูแลคนพกิาร
สามารถใช้
เทคโนโลยียุค 
4.0 สร้างอาชพี
ได้ ร้อยละ 20 

ผู้พิการ สามารถน า
ความรู้จากการ
อบรมไปประกอบ
อาชพีสร้างรายได้
ให ้ตนเองและ
ครอบครัวได้ 
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ภูมิ
ปัญญากับท้องถิ่นอื่นๆ 
 

อบรมความรู้ให้แก่
ผู้สูงอายุและแลกเปล่ียน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกับ
ท้องถิ่นอื่น 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนผู้สูงอายุ
มีทักษะในการ
ดูแลตัวเองให้มี
สุขภาพอนามัย
ที่แข็งแรง
ห่างไกลจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 
ร้อยละ  70 

-ผู้สูงอายุด าเนิน
ชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งกาย
และใจ 
-ผู้สูงอายุสามารถ
น าความรู้และภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่นมา
ถ่ายทอดให้คนรุ่น
หลังได้สืบสาน
ต่อไป ด้วยความ
ภาคภูมิใจ 
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมอาชพี 
ในพื้นที่ต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับ
จากการฝึกอบรมไปสร้าง
รายได้และเผยแพร่ให้กับ 
ผู้ที่สนใจต่อได ้
 

จัดอบรมอาชพีระยะสั้น 
ให้แก่ประชาชนในต าบล
กุดน้อย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ประชาชน 
ที่น าความรู ้
ที่ไดไ้ปประกอบ
อาชพี 

เข้ารับการ
ฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ทีไ่ด้รับ
ไปสร้างรายได ้
และเผยแพร่ให้กับ
ผู้ที่สนใจต่อได ้
 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

10 โครงการศูนย์พัฒนา
คุณภาพชวีิตและส่งเสริม
อาชพีผู้สูงอายุ 
(โรงเรียนผู้สูงอายุ) 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ
ได้รับการฝกึอาชพีสามารถ
น าความรู้ไปประกอบอาชพี
มีรายได้ช่วยเหลอืตนเอง 

จัดต้ังกลุ่มเพือ่จัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุใน
ต าบลกุดน้อย 

155,000 155,000 155,000 155,000 155,000 จ านวนผู้สูงอายุ
ที่เขา้ร่วม
กิจกรรม 
ร้อยละ 100 

-ผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาดา้นสุขภาพ
กาย จิตใจและ
สังคมมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
-ผู้สูงอายุน าความรู้
ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปสร้าง
รายได ้

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
กลุ่มอาชพีต าบลกุดน้อย 

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของสมาชิกในกลุ่มอาชีพ 

จัดอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
ให้แก่สมาชิกของกลุ่ม
อาชพี 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนสมาชิก
กลุ่มอาชพีมี
ความรู้เพิ่มขึ้น
สามารถพัฒนา
กลุ่มอาชพีของ
ตนเองได ้

สมาชิกในกลุ่ม
อาชพีมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการสร้างสิ่งอ านวยความ
สะดวกแก่ผูพ้ิการในสถานที่
ราชการ 

-เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูพ้ิการที่มา
ติดต่อราชการ 
-เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความเท่าเทียม
ระหว่างคนปกติกับ 
ผู้พิการ 

-ห้องน้ าคนพิการ 
-ทางลาดส าหรับคน
พิการพร้อมราวจับ 
-ที่จอดรถส าหรับคน
พิการ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 สิ่งอ านวยความ
สะดวกส าหรับ 
คนพิการภายใน
ส านักงาน อบต. 
กุดน้อย ตามกฎ 
กระทรวงก าหนด
สิ่งอ านวยความ
สะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พกิารหรือ
ทุพพลภาพ และ
คนชรา พ.ศ. 2548 

ผู้พิการที่มาติดต่อ
ราชการได้รับ
ความสะดวก 
 
 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 

13 โครงการปรับปรุงอาคาร 
กลุ่มอาชพี บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อปรับปรุงอาคาร
กลุ่มอาชพีทีท่รุดโทรม
ใหม้ีสภาพที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ มีบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
อาชพีและการจัด
กิจกรรมด้านอาชีพ
ต่างๆ 

ปรับปรุงอาคารกลุ่ม
อาชพี หมู่ที่ 1 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 

อาคารกลุ่มอาชีพ 
ที่มีสภาพที่เอือ้ต่อ
การเรียนรู้มี
บรรยากาศ 
ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านอาชีพ
และการจัด
กิจกรรมด้านอาชีพ
ต่างๆ 

-กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
-กองช่าง 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 

 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

14 โครงการส่งเสริม 
กลุ่มอาชพีเกษตร  
บ้านสะพานหงส ์
หมู่ที่ 12  

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 
แก่เกษตรกรน าไปปรับใช้
พัฒนากระบวนงาน
การเกษตรอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง 
ก่อให้เกดิรายได้เพิ่มมาก
ขึ้น และเกิดความมั่นคง
ในอาชีพการเกษตรอย่าง
ย่ังยืน 

จัดอบรมให้ความรู้ 
ด้านการเกษตร 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของจ านวน
เกษตรกรที่เข้า
อบรมน าความรู้ 
ที่ได้รับไป ปฏิบัติ
ในการประกอบ
อาชพีของตน
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

เกษตรกรน าความรู ้
ไปพัฒนากระบวนงาน
การเกษตรอย่างเต็ม 
ประสทิธิภาพ
ก่อให้เกดิรายได้
เพิ่มขึ้น และเกิดความ
มั่นคงในอาชีพ
การเกษตรอย่างย่ังยืน 

กอง
สวัสดิการ 

สังคม 
 

15 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ 
(กลุ่มจักสาน)  
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มจักสาน มีความรู้
ความเขา้ใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสาน 
-เพื่อให้ประชาชนได้น า
วัสดุจากธรรมชาติทีอ่ยู่
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิด
ประโยชนและสร้าง
รายได ้
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชพีจักสาน 
บ้านสะพานหงส ์
หมู่ที่ 12 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของจ านวน 
ผู้เข้าอบรมน า
ความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาตอ่ยอด
อาชพี 
จักสาน 

-กลุ่มอาชีพจักสานมี
ความรู้ความเขา้ใจมี
ทักษะในการจักสาน
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ ์
-ประชาชนมองเห็น
คุณค่าของวัสดุจาก
ธรรมชาติทีอ่ยู่ใน
ท้องถิ่นและน ามาใช้
ให้เกิดประโยชนและ
สร้างรายได ้

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าริ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนฯ : 2.5 ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล 
       2.3 แผนนถานสฒถคมสถเคราะห์ 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกอ่สร้างอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชพี
ด้านการเกษตรบริเวณศาลา
ประชาคม บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อใชเ้ป็นสถานที่
ส าหรับการอบรม เรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัต ิของกลุ่ม
อาชพีการเกษตร 
และกลุ่มอาชพีอื่นๆ 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์ 
การเรียนรู้กลุ่มอาชพี 
จ านวน 1 หลัง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนกลุ่ม
อาชพีที่ใช้
อาคารศูนย์การ
เรียนรู้กลุ่ม
อาชพี 

มีสถานทีส่ าหรับการ
อบรม เรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัต ิของกลุ่มอาชพี
การเกษตรและกลุ่ม
อาชพีอื่น ๆ 

-กอง 
สวัสดิการ 
สังคม 
-กองช่าง 

 

17 โครงการอบรมให้ความรู้ 
กลุ่มอาชพี (กลุ่มจักสาน) 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
กลุ่มจักสานใหม้ีความรู้
ความเขา้ใจในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จักสาน 
 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชพีจักสาน 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 60 
ของจ านวน 
ผู้เข้าอบรม 
น าความรู ้
ที่ได้รับไป 
พัฒนาตอ่ยอด
อาชพีจักสาน 

-กลุ่มอาชีพ 
จักสานมีทกัษะในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์
-ประชาชนมองเห็น
คุณค่าของวัสดุจาก
ธรรมชาติทีอ่ยู่ 
ในท้องถิ่น 
 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
 

18 โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านการเกษตร 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ 
แก่เกษตรกรน าไปปรับ
ใช้พัฒนากระบวนงาน
ด้านการเกษตรตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  

จัดอบรมให้ความรู้ 
ด้านการเกษตร 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 70 
ของจ านวน
เกษตรกร 
ที่เขา้อบรม 
มีความรู้ด้าน
การเกษตร 
 

เกษตรกรน าความรูไ้ป
พัฒนากระบวนงาน
การเกษตร ก่อให้เกิด
รายได้เพิ่มขึ้น และเกิด
ความม่ันคงในอาชีพ
การเกษตรอย่างย่ังยืน 

กอง 
สวัสดิการ 

สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา  
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่น 
        2.4 แผนนถานถักลาถ 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสงเคราะห ์ 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์

-เพื่อให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือและดูแล
ผู้ป่วยเอดส์ที่มสีภาพ
ความเป็นอยู่ยากจน
และอยู่ในภาวะทุกข ์
ยากล าบาก 
-เพื่อเป็นการส่งเสริม 
สวัสดิการส าหรับ 
ผู้ป่วยเอดส์ใน 
ครอบครัวและชุมชน 
-เพื่อให้ครอบครัว 
และชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการดูแลผู้ป่วย 
เอดส์ในชุมชนของตน 
 

-ให้การสงเคราะห ์
ผู้ป่วยเอดส์ในเขต 
อบต.กุดน้อย ทีแ่พทย์
รับรองและไดท้ าการตรวจ
วินิจฉัยแล้วโดยมอบเงิน 
ช่วยเหลือเดอืนละ 
500 บาท อัตราตาม
ระเบียบฯ ก าหนด จ านวน 
12 เดือน 
**อบต.สมทบรายละ 500 
บาท รวมเป็นเงิน 1,000 
บาท/คน/เดือน 
กรณี อปท.ใดมีความ
ประสงค์จ่ายเกินกว่าอัตรา 
ที่ระเบียบก าหนดให้กระท า
ได้ ทั้งน้ีไม่เกินกวา่สองเทา่
ของอัตราทีก่ าหนด โดยให้
ให้เสนอสภาท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติ 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 -ร้อยละ 
ความพึง 
พอใจในการ 
ให้บริการ 
ประชาชน 
หรือ 
ครอบครัว 
ผู้ป่วยเอดส ์
 

ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80 

-ผู้ป่วยเอดส์ทีอ่ยู่ใน
ภาวะทกุข์ยากล าบาก 
ได้รับการดแูลให้มี 
คุณภาพชวีิตที่ดขีึ้น 
-ครอบครัวและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
ผู้ป่วยในชุมชนของ
ตนเอง 
-ท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการจัดสวัสดิการ 
ส าหรับผู้ป่วยเอดส์ใน 
ครอบครัวและชุมชน 
-เป็นการสนับสนุน 
นโยบายของรัฐบาล 
และตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น 

กองสวสัดิการ
สังคม 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา  
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ  แนวทางการพัฒนาท่ี 2.4 : การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชน และสังคมในท้องถิ่น 
        2.4 แผนนถานถักลาถ 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

2 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ

-เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ทางด้านคุณภาพชวีิต
ความเป็นอยู่ของ
ผู้สูงอายใุนเขตพื้นที่ 
อบต.กุดน้อย 
-เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่ผูสู้งอายุ
ในการอยู่ร่วมกับสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

รับลงทะเบียนและจ่าย 
เบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ 
ที่มีภูมิล าเนาอยู่ใน 
ต าบลกุดน้อยมีอาย ุ
ครบ 60 ปีบริบูรณ์ 
ขึ้นไป ตามหลักเกณฑ์
ที่ระเบียบก าหนด 

10,527,000 10,527,000 10,527,000 10,527,000 10,527,000 ร้อยละความ 
พึงพอใจในการ
ให้บริการ
ประชาชนที่มารับ
ลงทะเบียนและ
จ่ายเบ้ียยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80 

-ผู้สูงอายุมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดขีึ้น 
-ผู้สูงอายุมีขวญั 
และก าลังใจใน 
การอยู่ร่วมกับ 
สังคมอย่างมี 
ความสุข 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

3 โครงการสงเคราะห ์
เบี้ยยังชีพผู้พกิาร 

-เพื่อเป็นการส่งเสริม
คุณภาพชวีิตที่ดีใหแ้ก ่
ผู้พิการหรือทพุลภาพ
ตามนโยบายของ 
รัฐบาล 
-เพื่อให้การสงเคราะห ์
ช่วยเหลือผูพ้กิาร 
ให้มีความเป็นอยู่ที่ด ี
 

-รับลงทะเบียนและ
จ่ายเบ้ียยังชีพให้คน
พิการที่มีคุณสมบัติ
ดังน้ี 
1. คนพิการรายใหม่ 
ที่ยังไม่เคยลงทะเบียน
ขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ 
2. คนพิการที่ยา้ย 
ภูมิล าเนาเข้ามาอยู่ใน 
เขต อบต.กุดน้อย 

2,715,840 2,715,840 2,715,840 2,715,840 2,715,840 -ร้อยละความ 
พึงพอใจใน 
การให้บริการ 
ประชาชนที่มารับ 
ลงทะเบียนเบี้ยยัง
ชีพคนพกิาร 
ค่าเป้าหมาย 
: ร้อยละ 80 

-คนพิการมี
คุณภาพชวีิตและ 
ความเป็นอยู่ที่ดขีึ้น 
-คนพิการได้รับ 
สวัสดิการและ 
เข้าใจสิทธิของ 
ตัวเองมากขึ้น 
-เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ชีวิตความเป็นอยู ่
ของประชาชน 
ในเขตพื้นที ่

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคณุภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    2. ยุทธศาสิร์ดอานการส่ถเสร่มคุณภาัชีว่ิ   แนวทางการพัฒนาท่ี 2.3 : การพัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้ม ีคุณภาพ 
        2.4 แผนนถานถักลาถ 
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ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

-เพื่อจ่ายเป็นเงิน
สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
(สปสช.) ในระดับ
ท้องถิ่นหรือพื้นที ่
-เพื่อสร้าง
หลักประกันสุขภาพ
ให้แก่บุคคลในพื้นที่
โดยส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมตามความพร้อม 
ความเหมาะสม และ
ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น 
 

สมทบเงินเขา้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 
ในอัตราร้อยละของ
เงินที่ได้รับจัดสรรจาก 
กองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ดังน้ี 
-สมทบเงินไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 กรณี
รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ไม่รวมเงินอุดหนุน 
ตั้งแต่ 6 ถึง 20 ล้าน
บาท 
-จัดสรรให้ประชากร
รายหัวตามทะเบียน
ราษฎรคนละ 45 บาท 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
 
  

สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
1 คร้ัง/ป ี

-ประชาชนเข้าถึง
การจัดบริการ
สาธารณสขุได้
มากขึ้น 
-ประชาชนมี
บทบาทเข้ามามี
ส่วนร่วมบริหาร
จัดการกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพ 
-เกิดความม่ัน ใจ
มีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดขีึ้น 
ทุกกลุ่มวัย 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสิร์ที่ 3 การัฒนนาดอานโครถสรอาถัื้นฐาน 
 

1) แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 

          2) แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                     รายละเงียดโครถการัฒนนา 
           แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค์ 

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากสี่แยกต้นแจง –  
มอเตอร์เวย์ 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่าง ระยะทางยาว 
554 เมตร 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากบ้านนายเสมอ – 
นานายอภิสทิธ ิ
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้
ระยะทางยาว  
250 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากสามแยกศาลาวัด –  
บ่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2   

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง 
ยาว 600 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค (วางทอ่จาก
บ้านหนองสลักได)  
ระยะทางยาว  
7,000 เมตร 
 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะ 
จากถนนสายหลกั – 
ฟาร์มไก่ปุณยาภร  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะ 
ภายในหมู่บ้าน  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่าง ภายในหมู่บ้าน
กุดเต่างับ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

8 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
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                 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่าง จ านวน 3 จุด 
1. จากบ้านนาย 
บุญรอด – โรงเรียน 
ยาว 250 เมตร 
2. จากโรงเรียน –  
บ้านใหม่ กม.9 
ยาว 2,000 เมตร 
3. ภายในหมู่บ้าน  
จ านวน 10 จุด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/
ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

10 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค (จากปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน – บ้าน
ดอนนกเขา) ระยะทาง
ยาว  2,000 เมตร 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

 11 
 

โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากทางเขา้ กม.10 –  
บ้านดอนนกเขา  หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/
ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะ 
จากศาลปู่ตา – โปร่งแดง  
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง 
ยาว 700 เมตร 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

13 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค  
บ้านโนนเสลา  หมู่ที่ 6  
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค 
ตามแบบการประปาส่วน
ภูมิภาคก าหนด 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

14 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
จาก ร.ร.บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 – บ้านกุดน้อย 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่างสาธารณะ  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/
ปลอดภัย 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

15 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 
  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่างสาธารณะ  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
                

            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากถนนลาดยาง –  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่างสาธารณะ  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

17 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  
ตามแบบการประปา 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละของ
ครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา  

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

18 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้านดอนมะนาว  
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง 
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

19 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
(บริเวณทางเขา้หมู่บ้าน) 
พร้อมติดต้ังสญัญาณ 
ไฟจราจร (ไฟกระพริบ) 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่างสาธารณะ 
(บริเวณทางเขา้
หมู่บ้าน) พร้อมติดต้ัง
สัญญาณไฟจราจร  
(ไฟกระพริบ) 1 จุด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุ
ลดลง 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ จาก
สามแยกหัวสระ,ปรางค์เก่า
,ดอนมะนาว – ศาลปู่ตา 
หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่างสาธารณะ  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

21 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากบ้านหัวสระ – 
สามแยกดอนมะนาว  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

22 โครงการร้ือถอนและติดต้ัง
หม้อแปลงไฟฟ้า 
บริเวณประปา 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อให้ระบบประปา
หมู่บ้านสามารถใช้
งานได้เป็นปกติ  
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับการ
อุปโภคบริโภค 

1. ร้ือถอนหม้อแปลง 
ระบบ 3 เฟส แรงดัน 
22,000 -400/230 
โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ 
จ านวน 1 เคร่ือง 
2. ติดตั้งหม้อแปลง  
ระบบ 3 เฟส แรงดัน 
22,000 -416/240 
โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ 
จ านวน 1 เคร่ือง 

205,000 205,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

205,000 205,000 205,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

-ระบบประปา
หมู่บ้านใช้งาน
ได้เป็นปกต ิ
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ
การอุปโภค
บริโภค 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

23 โครงการขยายเขต
ประปาส่วนภูมิภาค 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
(จากศูนย์ซ่อมบ ารุงรถไฟ
ความเร็วสูง –บ้านถนนนาดี  
ตามแบบการประปา 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

24 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสง
สว่างเพียงพอ/
ทั่วถึง  
 
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง
สาธารณะ จ านวน 3 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายเฉลิม 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านครูสุเมธ 
จุดที่ 3 บริเวณถังประปา 
อบต. ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
(%) 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

25 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากสนามฟุตบอล – 
โรงสีข้าวชุมชน  
บ้านไก่เสา่  หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสง
สว่างเพียงพอ/
ทั่วถึง  
 
 

ขยายเขตไฟฟา้ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก/ 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะจาก
สามแยกทางเขา้หมู่บ้าน  
– ทางแยกเข้าวัด 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง
ยาว 300 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

27 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาค 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10  

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค  
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

28 โครงการขยายเขตประปา
ส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้าน  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาเพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปา 
ส่วนภูมิภาค 
ภายในหมู่บ้าน  
ตามแบบการประปา
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ร้อยละ 
ของครัวเรือน 
ที่เขา้ถึง
น้ าประปา (%) 

ประชาชนมี
น้ าประปา
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

-กองช่าง 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 
 

29 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากวัด กม.10 –  
บ้านตาหลิ่ง บ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง 
ยาว 350 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวกในเวลา
กลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
          

            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

30 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
จากซอยบ้านชา่งอู๋ – 
สวนก านันสมเดช 
บ้านใหม่ กม.9  หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่าง ระยะทาง 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

31 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
จากวัดบ้านใหม่ กม.9  
หมู่ที่ 11 – บ้านมาบหว้า 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้
ระยะทางยาว  
2,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
บ้านสะพานหงส์  
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้  
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

33 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ถนนสายหลักป่าช้าเก่า 
– ทุ่งหนองมะเดือย 
บ้านสะพานหงส ์
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ 
ระยะทางยาว  
2,000 เมตร 
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

34 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะทางเข้า
หมู่บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 
13 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้  
ส่องสว่างสาธารณะ
ทางเข้าหมู่บ้าน  
จ านวน 1 จุด 
ตามแบบการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
(%) 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

35 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะ 
ถนนสายหลักทางเข้า
หมู่บ้าน  บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้ส่อง
สว่าง ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

36 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะจาก
คอกหมู อบต. พงษ์ศักดิ์  
– แยกบ้านหัวสระ 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ขยายเขตไฟฟา้  
ส่องสว่างสาธารณะ 
ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน 
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

37 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะจากบ้าน
นายบุญธรรม บุญจันทึก  
– บ้านนายน้อย ชัยสูงเนิน 
บ้านบ่อทอง  หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะระยะทาง 
ยาว 1,000 เมตร 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

38 โครงการติดตั้งไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ  
(ระบบโซล่าเซลล์)  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
  

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ (ระบบโซล่า
เซลล์) 2 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณร้ัวอนามัย 
จุดที่ 2 บริเวณบ่อหิน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
(%) 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
ในเวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

39 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะจาก
แยกต้นแจงหน้าปั้มน้ ามัน 
– มอเตอร์เวย์  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  
 

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะระยะทาง 
ยาว 1,500 เมตร 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวกใน
เวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาค 

 

40 โครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ส่องสว่างสาธารณะ 
ภายในต าบลกุดน้อย  
14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก และ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน มีแสงสวา่ง
เพียงพอ/ทั่วถึง  

ขยายเขตไฟฟา้ส่องสว่าง
สาธารณะภายในต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน 
ตามแบบการการไฟฟา้ 
ส่วนภูมิภาคก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 
(%) 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชน
สัญจรสะดวกใน
เวลากลางคืน 

-กองช่าง 
-การไฟฟา้
ส่วนภูมิภาค 
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แผัั น. 02 



 
 

         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
           แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่ 4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากบ้านหมออ้อ –  
สามแยกอนามัย บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1  
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 150 เมตร 
 

480,000  480,000 480,000 480,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

2 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากโค้งบ้านกุดน้อย – 
ถนนสาธารณะทา้ยหมู่บ้าน 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 400 เมตร 
 

1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร  
-ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
 

3 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากมอเตอร์เวย์ –  
นานางสะแตง สีเพชร 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
 

250,000     -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 
 

กองชา่ง 

4 
 

โครงการกอ่สร้างถนนน้ าล้น 
(สระต้นกระทุ่ม) 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อกักเก็บน้ า 
ใหพ้ื้นที่การเกษตร 
มีน้ าเพียงพอ  
 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

500,000 500,000    จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 

-พื้นที่การเกษตร
มีน้ าเพียงพอ 
-ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
           แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากสี่แยกต้นแจง – 
มอเตอร์เวย์ บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 
  

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.      
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 554 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 
 
 
 
 
 

1,700,000 1,700,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

6 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางส าลี – บ้านนาย
อินตา บ้านกุดน้อย  หมู่ที่ 1 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 250 เมตร 
. 

 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

7 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากมอเตอร์เวย์ –  
นานางสะแตง สีเพชร 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
 

 250,000 250,000 250,000 250,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

8 โครงการกอ่สร้างถนนน้ าล้น 
ต้นกระทุ่ม บ้านกุดน้อย  
หมู่ที่  1  

-เพื่อชว่ยกกัเก็บน้ า 
ให้พื้นที่การเกษตร 
มีน้ าเพียงพอ  
-ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ก่อสร้างถนนน้ าล้น 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 

-พื้นที่การเกษตร 
มีน้ าเพียงพอ 
-ลดปัญหาการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 
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        รายละเงียดโครถการัฒนนา 
           แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

9 โครงการขุดลอกและขยายสระ
น้ าประปา บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน
ให้สามารถรองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพียงพอ 

-มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ 
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

10 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากศาลปู่ตา –  
บ้านนายสมบูรณ์ บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 400 เมตร 
 

  1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

11 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากฟาร์มหมูบ้านกุดน้อย  
หมู่ที่ 1 – บ้านวังกรวด 
  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
 
 

   250,000 250,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

12 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากสะพานมอเตอร์เวย์ –  
นานางสะแตง สีเพชร  
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
 
 

   250,000 250,000 ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
           แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  ร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอ่สร้างถนนดิน 
(หลังป้ัมน้ ามัน)  
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
 

   50,000 50,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 

14 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน  
จ านวน 1 ซุ้ม 

  250,000 
 

250,000 
 

250,000 
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เป็นสัญลักษณ์
บอกที่ตัง้ 
หมู่บ้าน 

กองชา่ง 

15 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากศาลปู่ตา – ถนนน้ าล้น 
บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 400 เมตร 
 

 960,000 960,000 
 
 
 
 
 

960,000 960,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

16 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากฟาร์มหมูบ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 – บ้านวังกรวด 
  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
 

   250,000 250,000 -ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายค าปุ่น –  
บ้านนางบุญมี บ้านกุดน้อย 
หมู่ที่ 1 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 60 เมตร 
 

  150,000 
 
 
 
 
 

150,000 150,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

18 
 

โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ (คลองโกรกสงวน) 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อขุดลอกคลอง 
ที่ตื้นเขินให้รองรับ 
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกคลองขนาด
กว้าง 4 เมตร  
ลึก 1.5 เมตร  
ยาว 300 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-คลองรองรับ
น้ าได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า  

กองชา่ง 

19 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายเตา –  
บ้านนายแสวง บ้านวังกรวด 
หมู่ที่ 2  

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 200 เมตร 
  

700,000  700,000  700,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

20 
 

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนางศรี –  
บ้าน ผอ.สมเกียรต ิ
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า 
ยาว 250 เมตร 
 

800,000  800,000  800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนายแสวง – 
คลองโกรกสงวน 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

-เพื่อชว่ยในการ 
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  

วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร 
ยาว 350 เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,000,000  1,000,000  1,000,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 

22 โครงการกอ่สร้างถนนดิน  
จากบ้านนายแสวง –  
คลองโกรกสงวน  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 350 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

70,000     -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

23 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ้านนายแสวง – 
คลองโกรกสงวน 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

-เพื่อชว่ยในการ 
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  

วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 1 เมตร 
ยาว 350 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองชา่ง 

24 
 

โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนางศรี –  
บ้าน ผอ.สมเกียรต ิ
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

-เพื่อชว่ยในการ 
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
  

 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัยใน
การสญัจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา  
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

25 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายรวย 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 60 เมตร 
กว้าง 4.50 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 160,000  
 
 
 
 
 

160,000 160,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

26 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกศาลาวัด –  
บ่อประปาหมู่บ้าน 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 600 เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 1,800,000 1,800,000 
 

 
 
 
 
 

1,800,000 1,800,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

27 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากสะพานวังบอน –  
ฝายน้ าล้น บ้านวังกรวด 
หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 700 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

  210,000  210,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 
                                                                                                   รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

28 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า  
จากบ้านผู้ช่วยด า – 
บ้านนายแสวง  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุด 
ให้ระบายน้ าได้ดี 
น้ าไมท่ว่มขังบน
พื้นผิวจราจร  
 

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 250 เมตร 
  

  800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

29 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
จากบ้านนางตุ้ย –  
บ้านนายแสวง  บ้านวังกรวด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุดให้
ระบายน้ าได้ดี ไม่มี
น้ าท่วมขังพื้นผิว
จราจร 
 

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 150 เมตร 
 

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

30 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
(ต่อจากพื้นที่กอ่สร้างเดิม) 
ถึงสามแยกโนนเสลา –  
วังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,200 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

  3,600,000 
 
 
 
 
 

 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจร 
สะดวก  

กองชา่ง 

31 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า  
จากหน้าบ้านประธานสภา –  
บ้านนายประสบชัย  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุดให้
ระบายน้ าได้ดี น้ าไม่
ท่วมขังพื้นผิวจราจร  

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 100 เมตร 
 

   320,000 320,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

32 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนายวัชระ  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  900,000 
 

 
 
 
 

900,000 
 

900,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

33 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากประปาหมู่บ้าน – บ่อขยะ 
บ้านวังกรวด  หมู่ที่ 2 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

  300,000 300,000 300,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 

34 โครงการวางท่อระบายน้ า 
(ข้างก าแพงวัดทิศใต้) 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

วางทอ่ คสล. 
ขนาด Ø 0.60 เมตร 
ยาว 100 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
ผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

35 
 

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
(ต่อจากพื้นที่กอ่สร้างเดิม) 
ถึงสามแยกโนนเสลา – วังกรวด 
หมู่ที่ 2 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,200 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 

  3,600,000 3,600,000 3,600,000 ร้อยละ 
ของประชาชน
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

36 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านลุงเสมอ 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

  1,200,000 
 

 
 
 
 

1,200,000 
 

1,200,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

37 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหลังวัด – ถังประปา  
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 
 

38 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางปิ่น 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 
 

39 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าจากบ้าน ผอ.สมเกียรติ – 
บ้านนางทองค า  หมู่ที่ 2 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ า ไม่ให้น้ าท่วมขัง
พื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

น้ าไม่ทว่มขังบน
ผิวจราจร  
 

กองชา่ง 
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             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

40 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางสาย บ้านกุดเต่างับ 
หมู่ที่ 3 - สะพานบ้านโนนเสลา 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 
 
 

 
 
 

3,600,000 
 
 

3,600,000 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

41 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากถนนสายหลกั –  
ฟาร์มไก่ปุณยาภร   
บ้านกุดเต่างับ  หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 

3,000,000 
 
 
 

 
 

 

3,000,000 
 

3,000,000 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

42 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากทา้ยหมู่บ้าน –  
บ่อน้ าสาธารณะหมู่บ้าน  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 
 

2,000,000 
 

2,000,000 
 
 

 
 
 

 
 

2,000,000 
 
 

2,000,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

43 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
ซอยบ้านสวน บ้านกุดเต่างับ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 500 เมตร  
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 200,000    -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

44 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
(ซอยกลางหมู่บ้าน) 
จากหน้าบ้านนางสมาน –  
หน้าบ้านนายภิเชษ  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 150 เมตร  
  

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิว
จราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

45 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ่อสาธารณะ – 
คลองสาธารณะ  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังพื้นผิวจราจร  
 

วางทอ่ คสล.ขนาด Ø 
1 ม. ความกว้างถนน 
12 ม. (วางท่อเรียงกัน 
3 แถว)  

  150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิว
จราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

46 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
ซอยบ้านสวน บ้านกุดเต่างับ 
หมู่ที่ 3 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร  

  150,000   ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

47 โครงการวางท่อระบายน้ า 
จากบ่อสาธารณะ – 
คลองสาธารณะ  
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

วางทอ่ คสล. ขนาด Ø 
1 เมตร ความกว้าง
ถนน 12 เมตร 
(วางท่อเรียงกัน 3 แถว)  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   150,000  ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  
- 
ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

48 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  
จากคลองสาธารณะ –  
แยกศาลาประชาคม 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 300 เมตร  
  

   945,000  ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

49 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสนามฟุตบอล 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 
 

-เพื่อเป็นสถานที่
ส าหรับพักผ่อนและ
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสนามฟุตบอล 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   250,000  ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและออก
ก าลังกาย 
 

กองชา่ง 

50 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากคลองสาธารณะ – 
แยกศาลาประชาคม 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 300 เมตร 
  

    945,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
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             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากบ่อน้ าสาธารณะท้าย
หมู่บ้านเลียบสนามฟุตบอล – 
ถนนสายหลัก (บ้านยายสาย) 
บ้านกุดเต่างับ ม.3 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 
 

   300,000 300,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

52 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
ฝา คสล. จากทา้ยหมู่บ้าน – 
สระวัด  บ้านหนองสลักได  
หมู่ที่ 4  
 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ฝา คสล.  
ยาว 300 เมตร 
  

945,000 945,000  945,000 945,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

53 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากนาแม่ทอง – บริเวณโค้ง
บ้านนายผล บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4  
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 100 เมตร 
  

315,000  315,000  315,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

54 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
สลักได หมู่ที่ 4 – กม.8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวกใน
การสญัจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

600,000     ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

55 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน 
จ านวน 8 สายทาง 
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4  
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล.       
จ านวน 8 สายทาง 
สายที่ 1 จากบ้านนางติ๋ม – 
นานางสองคร 
ยาว 20 ม. กว้าง 4 ม. 
สายที่ 2 จากบ้านนางมี – 
นานายก้อน ยาว 10 ม. 
กว้าง 4 ม. 
สายที่ 3 จากบ้านนาย
สมหมาย – บ้านนายสฤษดิ์ 
ยาว 20 ม. กว้าง 3 ม. 
สายที่ 4 จากบ้านนาง 
หนูนา – บ้านนางอร 
ยาว 20 ม. กว้าง 4 ม. 
สายที่ 5 จากบ้านนายชาลี 
– บ้านนายดอน ยาว 25 ม. 
กว้าง 3 ม 
สายที่ 6 จากบ้านนาย
ฉลอง – บ้านนางวันทอง 
ยาว 25 ม. กว้าง 3 ม. 

800,000 
 

 

800,000 
 

 
 

800,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

800,000 
 
 

800,000 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   สายที่ 7 จากบ้านนางหนู
แดง – บ้านนางจันทร์ 
ยาว 30 ม. กว้าง 3 ม. 
สายที่ 8 จากบ้านนาย
พงษ์ – บ้านนางสุภาพ 
ยาว 50 ม. กว้าง 3 ม. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

56 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า  
จากบ่อน้ าบาดาล – 
บ้านนายสมเกียรต ิ
บ้านหนองสลักได  หมู่ที่ 4 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 100 เมตร 
  

315,000     ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

57 โครงการวางท่อระบายน้ า 
ข้ามถนน (บริเวณหน้าวัด
ทางเข้า – ออก)  
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

วางทอ่ คสล.ขนาด Ø 
1 เมตร จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 หน้าวัด  
กว้าง 8 เมตร 
จุดที่ 2 หลังสระ 
กว้าง 8 เมตร  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

50,000     ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

58 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4 
– บ้านไกเ่ส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

5,400,000 
 

 

5,400,000 
 

5,400,000 
 

5,400,000 
 

5,400,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

59 โครงการวางท่อระบายน้ าข้าม
ถนน (บริเวณหน้าวัดทางเขา้ – 
ออก) บ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

วางทอ่ คสล.ขนาด Ø 
1 เมตร จ านวน 2 จุด 
จุดที่ 1 หน้าวัด  
กว้าง 8 เมตร 
จุดที่ 2 หลังสระ 
กว้าง 8 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

 50,000    ร้อยละของ
พื้นทีท่ี่น้ าท่วม
ลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

60 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าโรงเรียน  
– บ้านนายบุญรอด 
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 

 

600,000 
 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

ร้อยละของ 
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
และพึงพอใจ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
 สะดวก 

กองชา่ง 

61 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสระประปา –  
ภายในหมู่บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.      
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 

 

1,440,000 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
 สะดวก 

กองชา่ง 
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                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
สลักได หมู่ที่ 4 – กม.8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

63 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4  
– หลังวัดบ้านใหม่ กม.9  

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

64 โครงการขุดลอกคลองสาธารณะ
จากคลองหินดาด –  
สระสาธารณะหมู่บ้าน  
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อขุดลอกคลอง 
ที่ตื้นเขินให้รองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกคลองระยะทาง 
ยาว 400 เมตร  
กว้าง 4 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-คลองรองรับน้ า
ได้มากขึ้น
ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อ 
การเกษตร 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า  

กองชา่ง 
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                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 

                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

65 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง
จากปากทางเขา้หมู่บ้าน –  
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง    
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

9,000,000 
 

 
 

9,000,000 
 

 
 

9,000,000 
 

 
 

9,000,000 
 

 
 

9,000,000 
 

 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

66 โครงการขุดลอกสระน้ าประปา
หมู่บ้าน  บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ให้รองรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
-มีน้ าเพียงพอส าหรับ 
การผลิตน้ าประปา 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพียงพอ 

-มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ 
อุปโภคบริโภค 
 

กองชา่ง 

67 โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ าสระ
น้ าประปา (บริเวณทางเข้า)  
พร้อมก่อสร้างท่อน้ าล้น 
บ.หนองสลักได หมู่ที่ 4 

เพื่อให้มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับการผลิต
น้ าประปาในฤดูแล้ง 
 

ปรับปรุงท่อส่งน้ า 
สระน้ าประปา 
(บริเวณทางเขา้)  
พร้อมก่อสร้างท่อน้ าล้น  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

-มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ 
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
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              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

68 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากหน้าโรงเรียนบ้านหนอง
สลักได หมู่ที่ 4 – กม.8 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

 600,000 600,000 600,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

69 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากสระใหม่ – นานายพิณ  
บ้านหนองสลักได  หมู่ที่ 4  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

70 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4 
– บ้านไกเ่ส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง    
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

4,500,000 
 

 
 

4,500,000 
 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

4,500,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4 
– หลังวัดบ้านใหม่ กม.9 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 3,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

   900,000 900,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

72 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านหนองสลกัได หมู่ที่ 4 
– บ้านไกเ่ส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

5,400,000 
 

 
 

5,400,000 
 
 
 

5,400,000 5,400,000 5,400,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

73 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสระประปา –  
ภายในหมู่บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 600 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

1,440,000 
 

 
 

1,440,000 
 
 

1,440,000 1,440,000 1,440,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

74 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จาหน้าโรงเรียน – 
 บ้านนายบุญรอด 
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด
ผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 

 

 
 

600,000 600,000 600,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

75 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
รอบหมู่บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 
 
 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
รอบหมู่บ้าน  
จ านวน 7 สาย 
สายที่ 1 จากบ้านนาง
แก้ว – บ้านนายสันต ์
ยาว 250 เมตร  
กว้าง 6 เมตร 
สายที่ 2 จากบ้านนาย
บุญทัน – บ้านนายชาล ี
ยาว 250 เมตร  
กว้าง 6 เมตร 
สายที่ 3 จากบ้านนาย
กาลี – บ้านนางสมหวัง 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

465,000 465,000 465,000 465,000 465,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
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ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

  
 
 
 

 สายที่ 4 จากบ้าน 
นายสิน – บ้านนางผา 
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 6 เมตร 
สายที่ 5 จากบ้าน 
นายกิจ – บ้านนางผา 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
สายที่ 6 จากบ้านนาง
นาง – บ้านนายเรียบ 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
สายที่ 7 จากบ้านนายก
มกอง – บ้านนายบุญทัน  
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

        

76 โครงการเจาะบ่อน้ าบาดาล 
บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 

เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ตาม
แบบมาตรฐาน 
กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
แหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
แหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 
 

77 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 – 
บ้านใหม่ กม.9 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 

700,000 700,000 700,000   -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

78 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านนาหนอง –  
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
จ านวน 2 ช่วง 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
จ านวน 2 ช่วง  
ช่วถท่ี 1 ยาว 80 ม. 
กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. 
ช่วถท่ี 2 ยาว 100 ม.  
กว้าง 6 ม. หนา 0.15 ม. 
 

648,000 
 

 
 

648,000 
 
 
 

648,000 
 

  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชา่ง 

79 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 – บ้านไก่เส่า 
 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

15,840,000 
 

 
 

15,840,000 
 
 
 

15,840,000 
 

 15,840,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชา่ง 

80 โครงการขยายฝายชะลอน้ า 
(บริเวณโรงสูบน้ า) 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

-เพื่อชว่ยกกัเก็บน้ า 
ให้พื้นที่การเกษตรมี
น้ าเพียงพอ  
-เพื่อลดปัญหาขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 

ขยายฝายชะลอน้ า 
(บริเวณโรงสูบน้ า)  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 
  
 
 

 300,000  300,000 ปริมาณน้ า 
ที่กกัเก็บ
เพิ่มขึ้น 

-พื้นที่การเกษตร
มีน้ าเพียงพอ 
-ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 
ในฤดูแล้ง 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
                                                                                

               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการขุดลอกสระน้ าประปา
หมู่บ้าน บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพียงพอ 

-มีปริมาณน้ า 
เพื่อใช้ในผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอส าหรับ 
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 

82 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
(บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้าน) 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุดให้
ระบายน้ าได้ดี ไม่มี
น้ าท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 12 เมตร 
 

40,000 40,000 40,000   ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

83 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ถนนสายทางนาหนอง, ดอน
นกเขา – กลางหมู่บ้านดอน
นกเขา หมูท่ี่ 5 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 400 เมตร 
  

 1,200,000  1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

84 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากศาลปู่ตา – โปร่งแดง  
บ้านดอนนกเขา  หมู่ที่ 5 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร  
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

3,300,000 
 
 

 
 

3,300,000 
 
 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

3,300,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
                 

         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

85 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากซอยวัด – สระน้ า  
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

 2,880,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

86 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางสมปอง  
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร 
ให้มีความคงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 

 
 

120,000 
 
 
 

   -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

87 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ า ถนนสายทางนาหนอง
,ดอนนกเขา – กลางหมู่บ้าน
ดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

เพื่อช่วยในการระบายน้ า 
ไม่ให้น้ าท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 400 เมตร 
  

  1,260,000 1,260,000 1,260,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

88 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 – บ้านไก่เส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร 
ให้มีความคงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 15,840,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 
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       รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

89 โครงการกอ่สร้างสวนสาธารณะ
หมู่บ้าน พร้อมเคร่ืองออกก าลัง
กาย (บริเวณรอบสระประปา
หมู่บ้าน) บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและออก
ก าลังกาย 

ก่อสร้างสวนสาธารณะ
หมู่บ้านพร้อมเคร่ืองออก
ก าลังกาย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   250,000 250,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและออก
ก าลังกาย 
 

กองชา่ง 
 

90 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
– บ้านไกเ่ส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 15,840,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

91 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
บอกถึงที่ตั้ง 
ของหมู่บ้าน 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเขา้
หมู่บ้าน จ านวน 1 ซุ้ม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   250,000 
 

250,000 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

-เป็นสัญลักษณ์
บอกถึงที่ตั้ง 
ของหมู่บ้าน 

กองชา่ง 

92 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
– บ้านใหม่ กม.9 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

   500,000 500,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
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           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

93 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน (วางท่อใหม่
แทนท่อเดิมที่ช ารุด) 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 

เพื่อปรับปรุง 
ระบบประปาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน (วางท่อใหม่
แทนท่อเดิมที่ช ารุด) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 

94 โครงการกอ่สร้างสนามกีฬา 
(บริเวณสระประปาหมู่บ้าน) 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชน 
และ ประชาชน 
ในพื้นที ่มีสถานที่
ส าหรับเล่นกีฬและ
ห่างไกลยาเสพติด 
 

ก่อสร้างสนามกีฬา 
(บริเวณสระประปา
หมู่บ้าน) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   300,000 300,000 จ านวน 
เด็ก เยาวชน 
และประชาชน 
ที่ใช้สนามกีฬา 

-เด็ก เยาวชน  
ในพื้นที่มีสถานที่
เล่นกีฬา 
-เด็ก เยาวชน 
ห่างไกลยาเสพติด 

กองชา่ง 

95 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยบ้านนางสมปอง  
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 120,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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                    รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านนาหนอง – 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
(จ านวน 2 ช่วง) 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.
จ านวน 2 ช่วง  
ช่วถท่ี 1 ยาว 80 เมตร  
กว้าง 6 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
ช่วถท่ี 2  
ยาว 100 เมตร  
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 

 
 

 
 
 

  648,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

97 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จาศาลปู่ตา – โปร่งแดง 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  3,360,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

98 โครงการปรับปรุงรางระบาย
น้ า (บริเวณสามแยกกลาง
หมู่บ้าน) บ้านดอนนกเขา 
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุดให้
ระบายน้ าได้ดี ไม่มี
น้ าท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
ยาว 12 เมตร  
 

    40,000 ร้อยละของ
พื้นทีท่ี่น้ าท่วม
ลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วมขัง
บนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

99 โครงการจุดเจาะบ่อน้ า
บาดาล บ้านดอนนกเขา  
หมู่ที่ 5  
 

เพื่อบรรเทาปัญหา 
ภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 

ขุดเจาะบ่อบาดาล 
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
แหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีแหล่ง
น้ าในการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 
 

100 
 

โครงการล้อมร้ัวรอบสระน้ า
ประหมู่บ้าน 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 
 

เพื่อปอ้งกันสัตว์เลี้ยง
เข้าไปบริเวณสระ
ประปา 
 

ล้อมรอบสระน้ าประ
หมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนร้ัว
เพิ่มขึ้น/เมตร 

มีน้ าที่สะอาด 
ถูกสขุลักษณะ 
ส าหรับผลิต
น้ าประปา 
  

กองชา่ง 

101 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าส านักงาน  
อบต.กุดน้อย บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 – บ้านไก่เส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 
 

3,600,000 
 
 
 

    -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

102 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 – บ้านวังกรวด 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

7,200,000 
 
 
 

  
 

  
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

103 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ซอยโรงส ี 
(ข้าง อบต.กุดน้อย) 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

120,000 
 
 
 

 120,000 
 

 120,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

104 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้น
เขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพียงพอ 

-มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ 
อุปโภคบริโภค 
 

กองชา่ง 

105 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าส านักงาน  
อบต. กุดน้อย บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 – บ้านไก่เส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

3,600,000 
 

   -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

106 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางบุญจันทร์ –  
บ้านนางสุวารี บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

192,000 
 

 192,000 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  
 

กองชา่ง 

107 
 

โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางบุญจันทร์ –  
บ้านนางอัมไพ บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

192,000 
 

 192,000 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

108 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ทางเข้าบ่อขยะ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

360,000 
 

  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

        รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

109 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าส านักงาน อบต. 
กุดน้อย บ้านโนนเสลา  
หมู่ที่ 6 – บ้านไก่เส่า 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

3,600,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

110 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 – บ้านวังกรวด 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 

7,200,000 
 
 

7,200,000 
 

7,200,000 
 

7,200,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

111 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากแยกสระน้ าไก่เสา่ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 –  
บ้านวังกรวด 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

  1,200,000   -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

112 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ทางเข้าบ่อขยะ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

360,000 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

113 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากคลองสาธารณะ –  
หน้า อบต.กุดน้อย  
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 400 เมตร 
  

   1,200,000 1,200,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วมขัง
บนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

114 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากแยกสระน้ าไก่เสา่ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 – 
บ้านวังกรวด 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

   1,200,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

115 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายอทุัย –  
ถนนสระน้ าประปา  
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

192,000 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

116 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายหยัด – 
หน้าโรงเรียน บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 150 เมตร  
(ทั้ง 2 ฝั่ง) 
  

   945,000 945,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

117 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
ทางเข้าบ่อขยะ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

360,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
 

กองชา่ง 

118 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อเป็นสญัลักษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
-เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 
จ านวน 1 ซุ้ม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    250,000 
 

ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อยละ  
80 

-เป็นสัญลักษณ์
ที่ตั้งหมู่บ้าน 
-มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
           3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

119 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากบ้านนายอทุัย – 
สระน้ าประปา บ้านโนนเสลา 
หมู่ที่ 6 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

192,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 

120 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางบุญจันทร์ – 
บ้านนางสุวารี 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

192,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 

121 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางบุญจันทร์ – 
บ้านนางอัมไพ  
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

192,000 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

122 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากแยกสระน้ าไก่เสา่ 
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6 –  
บ้านวังกรวด 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อใหป้ระชาชน
สะดวกในการสญัจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 

    1,200,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชนสะดวกใน
การสญัจร 
 

กองชา่ง 

123 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าวัดดอนมะนาว 
หมู่ที่ 7 – สามแยกหัวสระ 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

5,400,000 
 
 
 
 

5,400,000 
 
 

 
 

 
 

 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความคงทน
ถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 

124 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
  

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.
ก าหนด 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

500,000 
 
 

ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพียงพอ 

-มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิตน้ าประปา
เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ 
อุปโภคบริโภค 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

125 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางกาญจนา –
บ้านนางร าไพ 
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 300 เมตร 
 

 
 
 
 
 

720,000 
 
 

 
 

720,000 
 
 

720,000 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชา่ง 

126 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสีหลอด – 
บ้านนายสมจิต  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

600,000 
 
 

 
 

 
 

 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 
 

กองชา่ง 

127 
 

โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ า ซอยกลางหมู่บ้าน  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ า ไม่ให้น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 120 เมตร 
(ทั้ง 2 ฝั่ง) 
  

 756,000 756,000 756,000  ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
ผิวจราจร  
-ประชาชน 
สัญจรปลอดภัย 

กองชา่ง 
 

128 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าวัด – สามแยกดอน
มะนาว,หัวสระ  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

5,400,000 
 
 
 

5,400,000 
 
 

 
 
 

5,400,000 
 
 

5,400,000 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 
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         รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสีหลอด – 
บ้านนายจิต  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

600,000 
 
 

 
 
 

600,000 
 

 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

130 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน 
จ านวน 1 ซุ้ม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

    250,000 
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เป็นสัญลักษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

กองชา่ง 

131 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายสีหลอด – 
บ้านนายจิต 
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

600,000 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 

132 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ า ซอยกลางหมู่บ้าน  
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 120 เมตร 
(ทั้ง 2 ฝั่ง) 
  

    756,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 130 เมตร 
ลึก 3.00 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

จ านวนการ 
ขุดลอกเพิ่มขึ้น 
/เมตร 
 

มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
 
 

กองชา่ง 

134 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้ า
ไฟฟ้า (บริเวณบ่อพักน้ า) 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อสูบน้ าและส่งน้ า
ไปยังพื้นทีก่ารเกษตร
ของประชาชนในชว่ง
ขาดแคลนน้ า 
 

ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟา้ 
จ านวน 1 โรง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 90 

ประชาชนม ี
น้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชา่ง 
 

135 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเขา้
หมู่บ้าน 
จ านวน 1 ซุ้ม 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

250,000 
 

    
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

เป็นสัญลักษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

กองชา่ง 

136 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากประปาหมู่บ้าน –  
สามแยกดอนมะนาว 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 300 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

1,000,000 
 
 
 
 

1,000,000 
 
 
 

1,000,000 
 
 

 
 
 

1,000,000 
 
 

1,000,000 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 
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       รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

137 โครงการขุดลอกขยายบ่อพัก
น้ าดิบ บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อขุดลอกขยาย 
บ่อพกัน้ าให้สามารถ
รองรับน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกขยายบ่อพกัน้ า 
ขนาดยาว 60 เมตร 
กว้าง 30 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

162,000 
 
 
 

162,000 
 
 

162,000 
 

162,000 
 

162,000 
 

จ านวนขุดลอก
ขยายบ่อเพิ่มขึ้น 
/เมตร 

มีปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิต
น้ าประปาเพิ่มขึ้น 
 

กองชา่ง 

138 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางสมใจ –  
บ้านนายหลัน บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 70 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 
 
 
 

126,000 
 
 
 

126,000 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 

กองชา่ง 

139 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางบังอร – 
บ้านนายยม  บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 60 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 
 
 
 
 

108,000 
 
 
 

108,000 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 

กองชา่ง 

140 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางพรรณี –  
บ้านนางมาลี บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 80 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

 
 
 
 
 

144,000 
 
 
 

144,000 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความคงทน
ถาวรได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 

กองชา่ง 
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          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

141 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางสุภีย์ 
– บ้านนางพันระณี 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8  

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 25 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 

 
 
 
 
 

45,000 
 
 
 

45,000 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของถนน
ที่กอ่สร้างแล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 

กองชา่ง 

142 โครงการปรับปรุงหอ
กระจายข่าว (จุดเดิม)  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบขอ้มูล 
ข่าวสารไดอ้ย่างทัว่ถึง
และชัดเจน 
 

ปรับปรุงหอกระจาย
ข่าว (จุดเดิม) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  100,000 
 

100,000 
 

 ร้อยละ 
ของจ านวน
ประชาชนที่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร  
อย่างทัว่ถึงและ
ชัดเจน  

กองชา่ง 

143 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ า จากบ้านนางสะอิ้ง –  
สี่แยกในหมู่บ้าน  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อช่วยในการระบาย
น้ า ไม่ให้น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 100 เมตร 
.  

  320,000 320,000  ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

144 โครงการกอ่สร้างรางส่งน้ า 
คสล. จากชลประทาน – 
หน้าบ้านนางแพรว  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 
 

เพื่อส่งน้ าไปยังพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชน 

ก่อสร้างรางส่งน้ า 
คสล. พร้อมประต ู
เปิด – ปิด 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 0.8 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร 
 

  300,000 300,000  ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนม ี
น้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชา่ง 
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            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

145 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะจากคลอง
ชลประทาน –  
บ้านนายชวลิต 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

-เพื่อขุดลอกคลองน้ า 
ที่ตื้นเขินใหร้องรับน้ า
ได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกเหมือง 
ขนาดกว้าง 1.5 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-เหมืองรองรับน้ า
ได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า  
 

กองชา่ง 

146 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปา บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อการผลิต
น้ าประปาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงระบบประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

   300,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าประปาสะอาด 
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองชา่ง 

147 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางแพรว –  
คลองชลประทาน (ศาลปู่ตา) 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

3,000,000 
 
 

 
 
 

3,000,000 
 
 

3,000,000 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
  

กองชา่ง 

148 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายฉกาจ –  
บ้านนายเลิศ  บ้านหัวสระ 
หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

150,000 
 
 

150,000 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก 
  

กองชา่ง 
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           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

149 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
เลียบคลองชลประทาน 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 –  
บ้านถนนนาดี 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 5,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 
 

  1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

150 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกหวัสระ,ปรางค์
เก่า,ดอนมะนาว หมู่ที่ 8 –  
สามแยกสะพานหงษ์, 
ดอนมะนาว 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 700 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

2,100,000 
 
 
 
 
 

2,100,000 
 
 
 
 

2,100,000 
 
 

 
 
 

2,100,000 
 
 
 

2,100,000 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน 
มีความสะดวก 
ในการสัญจร  

กองชา่ง 

151 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ทางเข้าหมู่บ้านหัวสระ  
(บริเวณสามแยก หัวสระ,
ปรางค์เก่า,ดอนมะนาว) 
หมู่ที่ 8 
 

เพื่อปรับภูมทิัศน์
ทางเข้าหมู่บ้าน 
ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้า
หมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

200,000 
 
 
 

ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
 

ทางเข้าหมู่บ้าน
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
สวยงาม 
  

กองชา่ง 
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             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

152 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา 
(บริเวณสระน้ าประปา
หมู่บ้าน) บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

-เพื่อส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย 
ของประชาชน 
-เพื่อให้สนามกีฬา 
มีมาตรฐานมากขึ้น 
 

ปรับปรุงสนามกีฬา
(บริเวณสระน้ าประปา
หมู่บ้าน)  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    500,000 
 

จ านวนผู้ใช้
สนามกีฬา 

-ประชาชน 
ออกก าลังกาย
เพิ่มขึ้น  
-สนามกีฬา 
มีมาตรฐาน 

กองชา่ง 

153 
 

โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล
พร้อมติดต้ังซัมเมอร์ส  
(บริเวณสวนสมุนไพร)  
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 

เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล  
พร้อมติดต้ังซัมเมอร์ส 
จ านวน 1 บ่อ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด  

    250,000 
 

จ านวน 
แหล่งน้ าส าหรับ 
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น/แห่ง 

บรรเทาปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 

154 โครงการวางท่อส่งน้ า 
เพื่อการเกษตรจากคลอง
ชลประทาน – บ้านนายอุทัย 
สิงห์เดช บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อส่งน้ าไปยังพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชนในช่วงขาด
แคลนน้ าหรือประสบ
ภัยแล้ง 
 

วางทอ่ส่งน้ า คสล. 
ขนาด Ø 0.6 เมตร  
ยาว 100 เมตร 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

บรรเทาปัญหา 
ภัยแล้งให้กับ
ประชาชน 
 

กองชา่ง 
 

155 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ า จากบ้านนางดารุณี –  
เหมืองสาธารณะ 
(บ้านนางลั่นทม)  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
.  

787,500 787,500    ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

156 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายชูศักดิ์ –เหมือง
สาธารณะ (บ้านนางสุรีย์)  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 120 เมตร 
.  

378,000 378,000    ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วมขัง
บนผิวจราจร  
-มีความปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

157 โครงการติดตั้งสัญญาณ 
ไฟจราจร (ไฟกระพริบ)  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อเป็นการ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน 
-เพื่อให้ประชาชน
สะดวก ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร 
(ไฟกระพริบ) 4 จุด 
จุดที่ 1 สี่แยกหน้าวัด 
จุดที่ 2 สี่แยกบ้าน 
นางประทิน 
จุดที่ 3 สี่แยกบ้าน 
นายบุญหลาย 
จุดที่ 4 สี่แยกบ้าน 
นายสงัด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 
 

-สามารถลดและ
ป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 
-มีความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 
 

กองชา่ง 
  

158 โครงการวางท่อส่งน้ า 
จากประตูชลประทาน  
บริเวณ ร.ร.บ้านถนนนาดีศรี
สะอาด – บ่อน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ (บ่อประปาหมู่บ้าน) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ าในบ่อประปา
หมู่บ้าน 
 

วางทอ่ คสล.ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปริมาณน้ า
เพิ่มขึ้นร้อยละ 
80 ของความจุ
บ่อประปา 

-ปริมาณน้ าในบ่อ
ประปาหมู่บ้าน
เพิ่มขึ้น 
-ผลิตน้ าประปา
ได้เพิ่มขึ้น  
-ลดปัญหาขาด
แคลนน้ า  

กองชา่ง 
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             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

159 โครงการวางท่อบลอ็กคอนเวิร์ส 
(บริเวณข้างบ้านนายปานลอง) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
 

วางทอ่บล็อกคอนเวิร์ส 
ยาว 5 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 300,000 300,000 300,000  ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
 

160 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะ (บริเวณนานางสม
พร) บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อขุดหินขนาด
ใหญ่ที่ขวางทาง
น้ าไหลออก ให้น้ า
ไหลสะดวก 
 

ขุดลอกเหมืองสาธารณะ 
ระยะทางยาว 60 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

 500,000 500,000 500,000  ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/
เมตร 

-ไม่มีหินกีด
ขวางทางน้ าไหล 
-น้ าไหลสะดวก 
 

กองชา่ง 

161 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะประโยชน์ 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อขุดลอก
เหมืองที่ตื้นเขินให้
รองรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 
 

ขุดลอกเหมือง 
ระยะทางยาว  
2,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/
เมตร 

-เหมืองรองรับน้ า
ได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า  
 

กองชา่ง 

162 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ข้างก าแพงวัดทิศเหนือ  
(จากสี่แยกบ้านครูบัวลอง) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิว
จราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
.  

   800,000 800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัยในการ
สัญจร 

กองชา่ง 
 

175  
 

แผัั น. 02 



 
         

           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

163 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางกอ้น –  
สี่แยกบ้านนายสงัด  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
.  

  800,000 800,000 800,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

164 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนางลั่นทม –   
บ้านนางสงวน บ้านถนนนาดี 
หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
 

  50,000 50,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

165 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ข้างก าแพงวัดทิศเหนือ 
(จากสี่แยกบ้านครูบัวลอง) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 250 เมตร 
.  

  800,000   ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

166 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากสี่แยกบ้านนางสมพร – 
เหมืองสาธารณะ  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 150 เมตร 
.  

   500,000 500,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

176 
 

แผัั น. 02 



 
               

              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

167 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง  
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 
 

เพื่อลดและป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 
บริเวณทางแยก
ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 

ติดตั้งกระจกโค้ง 4 จุด  
จุดที่ 1 สี่แยกหน้าวัด 
จุดที่ 2 สี่แยกบ้าน 
นางประทิน 
จุดที่ 3 สี่แยกบ้าน 
นายบุญหลาย 
จุดที่ 4 สี่แยกบ้าน 
นายสงัด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนนโดยเฉพาะ
บริเวณทางแยก
ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 
  
 

กองชา่ง 

168 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายบุญหลาย – 
บ้านนายจ าลอง บ้านถนนนาด ี
หมู่ที่ 9 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 120 เมตร 
.  

   400,000 400,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-การระบายน้ า 
ได้ดี น้ าไมท่่วม
ขังบนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

169 
 

โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนายทวี บ้านถนนนาดี 
หมู่ที่ 9 – บ้านห้วยหิน 
ต าบลสีค้ิว 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ตามแบบมาตรฐาน 
งานทางส าหรับ อปท 
 

   500,000 500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 
(**ยังไม่ได้

รังวัด) 

               177 
 

แผัั น. 02 



 
 

            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

170 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน  
– หน้าบ้านนายบุญเลือ่น 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

2,400,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

2,400,000 
 
 
 

2,400,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก   

กองชา่ง 

171 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากกลางหมู่บ้าน – 
ท้ายหมู่บ้าน บ้านไก่เส่า 
หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

1,200,000 
 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 

 
 
 

1,200,000 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก   

กองชา่ง 

172 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
รอบบริเวณสนามฟุตบอล 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

3,000,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

3,000,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

3,000,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
-ประชาชน
สัญจรสะดวก   

กองชา่ง 

 

178 
 

แผัั น. 02 



 
 

               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
 

       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

173 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน – 
หน้าบ้านนายบุญเลื่อน 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

2,400,000 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2,400,000 
 
 
 

2,400,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

174 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
– บ้านหนองสลักได 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

7,200,000 
 
 
 
 
 

7,200,000 
 
 
 
 

7,200,000 
 
 

 
 
 

7,200,000 
 
 
 

7,200,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

175 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 – 
บ้านดอนนกเขา 
  

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

13,200,000 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

179 
            

แผัั น. 02 



 
 

             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

176 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน – 
บ้านนายบุญเลื่อน  
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2,400,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

177 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 – 
บ้านหนองสลักได 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

7,200,000 
 
 
 
 

 

7,200,000 
 
 
 
 
 

7,200,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

178 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่ 
หมู่ที่ 10 – บ้านดอนนกเขา 
  

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

13,200,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

 

180 
 

แผัั น. 02 



 
 

          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

179 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่หมู่ที่ 10 – 
บ้านหนองสลักได 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 1,500 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

7,200,000 
 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

180 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 – 
บ้านดอนนกเขา 
  

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

13,200,000 
 
 
 

 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

181 โครงการกอ่สร้างถนนลาดยาง
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 – 
บ้านดอนนกเขา 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง  
ขนาดผิวจราจร  
ยาว 3,300 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

13,200,000 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

 

181 
 

แผัั น. 02 



 
 

                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

182 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านไก่เสา่ 
หมู่ที่ 10 
  

เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ 
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

ก่อสร้างซุ้มประตูทางเขา้
หมู่บ้าน จ านวน 1 ซุ้ม  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

 
 

   250,000 
 
 

ประชาชน 
มีความพึง
พอใจร้อยละ 
80 

เป็นสัญลักษณ์
บอกที่ตั้งหมู่บ้าน 
 

กองชา่ง 

183 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
(ฝา คสล.) จากบ้านนางอติพร 
– บ้านนางวิเชียร 
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

-เพื่อชว่ยในการ 
ระบายน้ า 
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 180 เมตร 
.  

   600,000 600,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

184 โครงการขุดลอกสระน้ าประปา
หมู่บ้าน บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

500,000 
 

 
 

500,000 
 
 

500,000 
 

500,000 
 

500,000 
 

ระยะทาง 
ขุดลอกสระน้ า
เพิ่มขึ้น/เมตร 

ปริมาณน้ า 
ส าหรับผลิตการ
น้ าประปา
เพิ่มขึ้น 
 

กองชา่ง 

185 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ (คลองล าเสา – 
บ้านหนองสลักได)  
บ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10  
 

-เพื่อขุดลอกคลอง 
ที่ตื้นเขินให้รองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืชที่
กีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกคลองระยะทาง
ยาว 2,000 ม. 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-เหมืองรองรับ
น้ าได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

186 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอ
น้ าโรงสูบพร้อมวางทอ่ลงบ่อ
น้ าสาธารณะ บ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อกักเก็บน้ า
แก้ปัญหาการขาด
แคลนน้ าในฤดูแล้ง 
-เพื่อเพิ่มปริมาณน้ า
ในบ่อน้ าสาธารณะ 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า
โรงสูบพร้อมวางทอ่ 
ลงบ่อน้ าสาธารณะ 
ยาว 10 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

500,000  500,000  500,000 ปริมาณน้ า 
ในบ่อน้ า
สาธารณะ 
เพิ่มขึ้น 

-แก้ปัญหาขาด
การแคลนน้ า 
ในฤดูแล้ง 
-ปริมาณน้ าใน
บ่อน้ าสาธารณะ 
เพิ่มขึ้น 
 

กองชา่ง 

187 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายทองสุข –  
สามแยกคุ้มบ้านโนน  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 200 เมตร  
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

600,000 
 
 
 
 

 

600,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก  

กองชา่ง 

188 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านใหม่ กม.9  หมู่ที่ 11 
– บ้านหนองสลักได 
 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

1,200,000 
 
 
 
 

 

1,200,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชนสัญจร 
สะดวก  

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                                   รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

189 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากบ้านนางหมุด –  
บ้านนางสม บ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

150,000 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

190 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากบ้านนายเสกสรร –  
ทางหลวงหมายเลข 201  
บ้านใหม่ กม.9  หมู่ที่ 11 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

1,200,000 
 
 
 
 

 

1,200,000 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1,200,000 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

191 โครงการขกุลอกสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
หมู่บ้าน จ านวน 2 บ่อ 
1. บ่อ อบต. 
2. บ่อใหม่คุ้มบ้านโนน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

1,500,000 
 

 
 

1,500,000 
 
 
 

1,500,000 
 

 1,500,000 ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น  

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
                                                               

                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

192 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
สายทางบ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักได 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อใหป้ระชาชน
สะดวกในการสญัจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

 1,200,000    -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 

193 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
จากหน้าลานมันพรชัย – 
สี่แยกคุ้มบ้านโนน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

2,400,000 
 
 
 
 
 

2,400,000 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

194 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
ซอยบ้านช่างอู๋ –  
บ่อประปาหมู่บ้าน  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

 60,000    -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

195 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางโถวาส –  
บ้านนางหลอด  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 120 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 
 

300,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

196 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายเลก็ –  
บ้านนายหวาย  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

197 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้าน อ.ไสว 
- สวนนายเหมือน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิจราจร
ให้มีความคงทนถาวร
ได้มาตรฐาน 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

 

186 
 

แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

198 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
สายทางบ้านใหม่ กม.9  
หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักได 
 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

  1,200,000   -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

199 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายทองสุข – 
สามแยกคุ้มบ้านโนน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 200 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

600,000 
 
 
 

 
 

600,000 
 
 
 

600,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

200 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายเสกสรร – 
ทางหลวงหมายเลข 201  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 400 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1,200,000 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

 

187 
 

แผัั น. 02 



 
 

             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

201 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางหมุด – 
บ้านนายสม บ้านใหม่ กม.9  
หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

150,000 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

202 โครงการขุดลอกสระ
น้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าประปาที่ตื้นเขิน 
ใหร้องรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระน้ าประปา 
หมู่บ้าน จ านวน 2 บ่อ 
1. บ่อ อบต. 
2. บ่อใหม่คุ้มบ้านโนน 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

1,500,000  ปริมาณน้ า 
ที่ใช้ในการ 
ผลิตน้ าประปา 
เพิ่มขึ้น/เพียงพอ 

ปริมาณน้ า 
ส าหรับการ
ผลิตน้ าประปา
เพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 

203 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
สายทางบ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักได 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

   1,200,000  -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

กองชา่ง 

204 โครงการติดตั้งถังประปา
หมู่บ้าน (แทนถังเดิม) 
บริเวณบ่อใหม่คุ้มบ้านโนน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 

เพื่อติดตั้งถังประปา
ถังใหม่แทนถังเดิม 
ที่ช ารุด  

ติดตั้งถังประปาหมู่บ้าน  
(แทนถังเดิม) บริเวณ
บ่อใหม่คุ้มบ้านโนน 
จ านวน 1 ถัง 

   1,000,000 1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 

188 

แผัั น. 02 



 
 

                                                                              รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

205 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าลานมันพรชัย – 
สี่แยกคุ้มบ้านโนน  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2,400,000 
 
 
 

 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

206 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
สายทางบ้านใหม่ กม.9 
หมู่ที่ 11 – บ้านหนองสลักได 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อใหป้ระชาชน 
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 8 เมตร 
 

      1,200,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

207 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางหมุด – 
บ้านนายสม บ้านใหม่ กม.9  
หมู่ที่ 11 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 50 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

 

189 
 

แผัั น. 02 



 
 

                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

208 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายช านาญ –  
บ่อประปาคุ้มบ้านโนน 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 1,000 เมตร 
  

   3,150,000 3,150,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

209 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าลานมันพรชัย – 
สี่แยกคุ้มบ้านโนน  
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 800 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

2,400,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

210 โครงการติดตั้งเคร่ืองกรองน้ า
ระบบประปา 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปา
สะอาดส าหรับ
บริโภคอุปโภค  

ติดตั้งเคร่ืองกรองน้ า
ระบบประปา  
จ านวน 1 เคร่ือง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 
 
 

 

 
 
 
 

 

100,000 
 
 
 

 

 
 
 
 

100,000 
 
 

 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค  

กองชา่ง 

211 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางดารา –  
บ้านนายสมโภช  
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ าไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 85 เมตร 
  

300,000  300,000  300,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
                        

             รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

212 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากบ้านนางทองค า – 
หน้าประตูโรงเรียน 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ าไมใ่ห้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 100 เมตร 
  

320,000  320,000  320,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

213 โครงการล้อมร้ัวลวดหนาม 
รอบสระน้ าประปา  
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อป้องกันสัตว์
เลี้ยงเข้าไปบริเวณ
สระน้ าประปา 
-เพื่อป้องกันเชื้อโรค
ที่มากับสัตว ์
 

ล้อมร้ัวลวดหนามรอบ
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 12 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 100,000    จ านวนร้ัวรอบ
สระประปา
เพิ่มขึ้น/เมตร 

มีน้ าสะอาด
ส าหรับการผลิต
น้ าประปา 
 

กองชา่ง 

214 โครงการขุดลอกคลอง
สาธารณะ (คลองล าห้วยไผ่)  
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อขุดลอกคลอง 
ที่ตื้นเขินให้รองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 
 

ขุดลอกคลองสาธารณะ 
(คลองล าห้วยไผ่) 
ระยะทางยาว 800 
เมตร กว้าง 16 เมตร 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-คลองรองรับ
น้ าได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า  

กองชา่ง 

215 โครงการขุดลอกเหมือง
สาธารณะจากมอเตอร์เวย์ – 
ฝายน้ าล้นห้วยใหญ ่
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อขุดลอกเหมือง 
ที่ตื้นเขินให้รองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-เพื่อก าจัดวัชพืช 
ที่กีดขวางทางน้ า 

ขุดลอกเหมือง
สาธารณะระยะทาง 
ยาว 1,500 เมตร  
กว้าง 3 เมตร 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-เหมืองรองรับ
น้ าได้มากขึ้น 
-ไม่มีวัชพืชกีด
ขวางทางน้ า 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



 
              

          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

216 โครงการกอ่สร้างโรงสูบน้ า
ไฟฟ้า บ้านสะพานหงส ์
หมู่ที่ 12 
 

เพื่อสูบน้ าและ 
ส่งน้ าไปยังพื้นที่
การเกษตรของ
ประชาชนในช่วง
ขาดแคลนน้ า 
 

ก่อสร้างโรงสูบน้ าไฟฟา้ 
จ านวน 1 แห่ง 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี 
น้ าเพียงพอต่อ
การอุปโภค
บริโภคและ
การเกษตร 

กองชา่ง 
 

217 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากแยกสะพานหงส,์  
ดอนมะนาว – ชายทุ่งหนองมะ
เดือย บ้านสะพานหงส ์
หมู่ที่ 12 

-เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
 

 400,000 400,000 400,000 400,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

218 โครงการขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ าในการ
อุปโภคบริโภค 
 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 บ่อ  
ตามแบบมาตรฐาน 
กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
แหล่งน้ าในการ
อุปโภคบริโภค
เพิ่มขึ้น/แห่ง 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค
ในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 
 

219 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากสี่แยกบ้านนายบรรเจิด  – 
บ้านนายชาลี บ้านสะพานหงส์ 
หมู่ที่ 12 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้
น้ าท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 200 เมตร 
  

 650,000 650,000 650,000 650,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

220 โครงการขุดลอกสระกลาง 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อขุดลอกสระ
น้ าที่ตื้นเขินให้
รองรับน้ าได้
เพิ่มขึ้น 
 

ขุดลอกสระกลาง 
พื้นที่ประมาณ 6 ไร่ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง 
ขุดลอกสระน้ า
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-สระน้ ารองรับ
น้ าได้เพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบริโภค
ในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 

221 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าสาธารณะ (หลังวัด) 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและ 
ออกก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบสระน้ าสาธารณะ 
(หลังวัด)  
ตามแบบ อบต.ก านด 
 

   200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและ
ออกก าลังกาย 

กองชา่ง 

222 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนางตา – บ้านนายนิด  
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิว
จราจร  

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 60 เมตร 
  

  200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 
 

กองชา่ง 
 

223 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากสี่แยกใหญ ่– หน้าวัดบ้าน
สะพานหงส์ หมู่ที่ 12 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ า 
ท่วมขังบนพื้น 
ผิวจราจร 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 300 เมตร 
  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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                                                                               รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

224 โครงการปรับปรุงฝายน้ าล้น 
(ล าห้วยใหญ่) 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อปรับปรุง 
ฝายน้ าล้นใหมี้
ประสิทธิภาพ 

ปรับปรุงฝายน้ าล้น 
(ล าห้วยใหญ่) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ปริมาณน้ า 
ที่กกัเก็บได้
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 
ในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 

225 โครงการกอ่สร้างถนนดิน 
สันคูล าห้วยใหญ ่
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

เพื่อพัฒนาเป็น
เส้นทางสญัจร 

ก่อสร้างถนนดินสันคู  
ขนาดยาว 45 เมตร 
สูง 1 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

    200,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชา่ง 
 

226 โครงการกอ่สร้างฝายชะลอน้ า
ล าห้วยใหญ่ แบบประตูเปิด – 
ปิด บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 
 

-เพื่อประสิทธิภาพ 
ในการกักเก็บน้ า 
-เพื่อแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้ง 
 

ก่อสร้างฝายชะลอน้ า 
แบบประตูเปิด – ปิด 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

    300,000 ปริมาณน้ า 
ที่กกัเก็บ
เพิ่มขึ้น 

ลดปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าใน
ฤดูแล้ง 

กองชา่ง 

227 โครงการวางท่อบลอ็กคอนเวิร์ส 
(ล าห้วยใหญ่) 
บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12 

เพื่อประสทิธิภาพ
การส่งน้ าและ
ระบายน้ า 

วางทอ่บล็อกคอนเวิร์ส 
ระยะทางยาว 9 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

  500,000 500,000 500,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

การระบายน้ า 
และส่งน้ า 
มีประสิทธิภาพ 

กองชา่ง 

228 โครงการกอ่สร้างระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างระบบประปา  
ตามแบบมาตรฐาน 
ของกรมทรัพยากรน้ า  

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชานมีน้ า 
ประปาส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
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          รายละเงียดโครถการัฒนนา 

                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

229 
 

โครงการขยายเขตหอ
กระจายข่าว บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบขอ้มูล 
ข่าวสารไดอ้ย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน 
 

ขยายเขตหอกระจายขา่ว 
จ านวน 6 จุด 
 

100,000 
 

 100,000 
 

  จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร  

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทัว่ถึง/
ชัดเจน  

กองชา่ง 

230 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนางฉว ี–  
บ้านนายประกอบ 
พร้อมรางระบายน้ าตัดผา่น
ถนน บ้านปรางค์เก่า  
หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อพัฒนาถนนให้
มีความคงทนถาวร 
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  

ก่อสร้างถนน คสล.  
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 150 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  พร้อม
รางระบายน้ าตัดผ่านถนน  

450,000  450,000  450,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ประชาชนสัญจร
สะดวก 
-ไม่มีน้ าท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  

กองชา่ง 
 

231 โครงการกอ่สร้างรางระบาย
น้ าตัดผ่านถนน  
บ้านปรางค์เก่า  หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
2 จุด ถนนกวา้ง 6 เมตร 
จุดที่ 1 หน้าบ้านนายเลี่ยม 
จุดที่ 2 หน้าบ้านนางบุญยิ่ง 
 

50,000  50,000 50,000  ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขังบน
พื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

232 
 

โครงการขยายเขตหอ
กระจายข่าว บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบขอ้มูล 
ข่าวสารไดอ้ย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน 

ขยายเขตหอกระจายขา่ว 
จ านวน 6 จุด 
 

 100,000 
 

 
 

  จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร 

ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทัว่ถึง/
ชัดเจน  

กองชา่ง 
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       รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

233 
 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
จากสี่แยกศาลาประชาคม – 
บ้านนายต่อ บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ปรับปรุงถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
 

 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 
 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

234 โครงการกอ่สร้างถนนดิน 
จากบ้านนางค ากอง – 
บ้านนางพนม 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสัญจร
สะดวก 

ก่อสร้างถนนดิน 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

 50,000 
 

 50,000 
 

 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

235 โครงการขุดเจาะบ่อ 
น้ าบาดาล (บริเวณฝั่งสระ
น้ าประปา) 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

เพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง การขาด
แคลนน้ าอุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง 
 

ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล 
จ านวน 1 บ่อ  
ตามแบบมาตรฐาน 
ของกรมทรัพยากรน้ า 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 
แหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภคเพิ่มขึ้น/
แห่ง 

ลดปัญหาหาร
ขาดแคลนน้ า
ในฤดูแล้ง 

กองชา่ง 
 

236 โครงการกอ่สร้างระบบ
น้ าประปาสะอาด 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 
 

ก่อสร้างระบบน้ าประปา
สะอาด 
ตามแบบมาตรฐาน 
ของกรมทรัพยากรน้ า 

1,000,000 1,000,000 1,000,000  1,000,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
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          รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

237 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านนายประกอบ – 
บ้านนางอัมพร 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 5 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

300,000 
 
 
 

 
 

300,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

238 โครงการกอ่สร้างระบบ
น้ าประปาสะอาด 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีน้ าประปาสะอาด
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

ก่อสร้างระบบน้ าประปา
สะอาด 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   1,000,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชน 
มีน้ าประปา
สะอาดส าหรับ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
  

239 โครงการขยายเขต 
หอกระจายข่าว 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 
 

เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับทราบขอ้มูล 
ข่าวสารไดอ้ย่าง
ทั่วถึงและชัดเจน 
 

ขยายเขตหอกระจายขา่ว 
จ านวน 6 จุด 
 

 
 

  
 

100,000 
 

 
 

จ านวน
ประชาชน 
ที่ได้รับขอ้มูล
ข่าวสาร 

ประชาชน
ได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  
อย่างทัว่ถึง/
ชัดเจน  

กองชา่ง 

240 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากทางแยกดอนมะนาว – 
ประปา บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 100 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

360,000 
 
 
 
 

 

360,000 
 
 
 

360,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

241 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าประปาหมู่บ้าน บ้าน
ปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและออก
ก าลังกาย 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

   200,000 200,000 
 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

ประชาชน 
มีสถานที่
พักผอ่น/ออก
ก าลังกาย 

กองชา่ง 

242 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า 
จากบ้านนายพลัลภ –  
สระน้ าประปาหมู่บ้าน 
บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่ 13 

เพื่อปรับปรุงราง
ระบายน้ าที่ช ารุด
ให้ระบายน้ าได้ดี 
ไม่มีน้ าทว่มขังบน
พื้นผิวจราจร   

ปรับปรุงรางระบายน้ า 
(ใส่ฝา คสล. ปิดราง
ระบายน้ า) 
ยาว 190 เมตร 
กว้าง 0.60 เมตร 

  600,000 600,000 600,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิว
จราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

243 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านนางค ากอง –  
บ้านนางพนม บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 250 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 

     100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 

244 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
ตัดผ่านถนน บ้านปรางค์เก่า 
หมู่ที่ 13 
 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
จ านวน 2 จุด 
ถนนกว้าง 6 เมตร 
จุดที่ 1  
หน้าบ้านนายเลี่ยม 
จุดที่ 2  
หน้าบ้านนางบุญยิ่ง  

  50,000 50,000 50,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี่น้ า
ท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิว
จราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



           รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

245 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
จากสามแยกอนามัย –  
สามแยกบ้านพอ่เปีย 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 200 เมตร 
  

630,000  630,000  630,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

246 โครงการกอ่สร้างลาน คสล. 
อเนกประสงค์ (บริเวณริมบ่อ
หินด้านทิศตะวันตก) บ้านบ่อ
ทอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับ 
ท ากิจกรรมต่างๆ 
และตากพชืผล
ทางการเกษตร 
 

ก่อสร้างลาน คสล. 
ขนาดพื้นที่ คสล. 1,650 
ตารางเมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

600,000  600,000  600,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมี
พื้นที่ตากพืชผล
ทางการเกษตร  

กองชา่ง 

247 โครงการวางท่อส่งน้ าจากศาลา
ประชาคมสะพานหงส์ – 
บ่อหิน บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อเพิ่มปริมาณ
น้ าในบ่อหิน  
 

วางทอ่ คสล.ระยะทาง
ยาว 1,000 เมตร 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 ปริมาณน้ า
เพิ่มขึ้น/ 
ความจุบ่อ 

-ปริมาณน้ าใน
บ่อเพิ่มขึ้น 
-ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
 

กองชา่ง 
 

248 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า
ติดบ้านพักอนามัย  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
  

-เพื่อชว่ยในการ
ระบายน้ า  
-เพื่อไม่ให้น้ าท่วม
ขังบนพื้นผิวจราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 120 เมตร 
  

 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 
ของพื้นที ่
ที่น้ าทว่มลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
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แผัั น. 02 



            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

249 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากหน้าสวนนางพิมพา 
ศรีสมศักดิ์ –  
บ้านนางล าดวน มาลา  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 70 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

 

150,000 
 
 
 

150,000 
 
 
 
 
 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชนสัญจร
สะดวก 

กองชา่ง 

250 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากถนนสายหลกั (สีค้ิว – บ้าน
หัน) ถึงมอเตอร์เวย์ฝ่ังตรงข้าม  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ประชาชนสะดวก 
ในการสัญจร 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 2,000 เมตร 
กว้าง 4 เมตร 
 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกในการ
สัญจร 
 

กองชา่ง 

251 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้ า 
จากบ้านนายทองกอ้น 
ใสจันทึก – บ้านนางนวลจันทร์ 
ซอสูงเนิน  บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 14 

เพื่อช่วยในการ
ระบายน้ า ไม่ให้น้ า
ท่วมขังบนพื้นผิว
จราจร  
 

ก่อสร้างรางระบายน้ า  
ยาว 130 เมตร 
กว้าง 0.5 เมตร 
  

  420,000 420,000 420,000 ร้อยละ 
ของพื้นทีท่ี ่
น้ าท่วมลดลง 

-น้ าไม่ท่วมขัง 
บนพื้นผิวจราจร  
-ปลอดภัย 
ในการสัญจร 

กองชา่ง 
 

252 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(บริเวณรอบบ่อหิน) 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้ประชาชน 
มีสถานทีส่ าหรับ
พักผอ่นและออก
ก าลังกาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(บริเวณรอบบ่อหิน) 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

  200,000 200,000  ประชาชน 
มีความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 

ประชาชนมี
สถานทีส่ าหรับ
พักผอ่น/ออก
ก าลังกาย 

กองชา่ง 

200  
 
              

แผัั น. 02 



       รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

253 โครงการขุดลอกสระน้ า
สาธารณะ (หนองสะเดา)  
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อขุดลอกสระน้ าที่
ตื้นเขินใหร้องรับน้ า 
ไดม้ากขึ้น 
 

ขุดลอกสระ  
(หนองสะเดา) 
พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง 
ขุดลอกสระน้ า
เพิ่มขึ้น/เมตร 

-สระน้ ารองรับ
น้ าไดม้ากขึ้น 
-ประชาชน 
มีน้ าเพียงพอ
ส าหรับอุปโภค
บริโภค  

กองชา่ง 

254 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากถนนสายหลกั 
(สายทางสีค้ิว, บ้านหัน) – 
บ้านนายประนอม พงษ์จันทึก 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

-เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน  
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 3 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

1,800,000 
 
 
 
 

 

1,800,000 
 
 
 

 

1,800,000 
 
 

 
 

1,800,000 
 
 
 
 

1,800,000 
 
 
 
 

 

-ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

-ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
-ประชาชน
สัญจรสะดวก  

กองชา่ง 

255 โครงการปรับปรุงบ่อน้ าบาดาล 
(บริเวณด้านหลังศาลา
ประชาคม) บ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 14 
  

เพื่อปรับปรุงบ่อ 
น้ าบาดาลให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 

ปรับปรุงบ่อน้ าบาดาล 
(บริเวณด้านหลังศาลา
ประชาคม)  
-เป่าบ่อน้ าบาดาล  
จ านวน 1 บ่อ 

   50,000 50,000 ปริมาณน้ า
บาดาลเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

กองชา่ง 
 

256 โครงการติดตั้งสัญญาณ 
ไฟจราจร (ไฟกระพริบ) 
ภายในต าบลกุดน้อย  
14 หมู่บ้าน 

เพื่อเป็นการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน บริเวณ
ทางแยกต่างๆ  

ติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจร (ไฟกระพริบ) 
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

กองชา่ง 
  

201  
 
          

แผัั น. 02 



            รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

257 โครงการติดตั้งป้ายจราจร
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อลดและป้องกัน
อุบัติเหตุบริเวณทาง
ถนนและทางแยก
ต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการ
เกิดอุบัติเหตุ 
 

ติดตั้งป้ายจราจร 
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชน 
มีความปลอดภัย 
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 
 

กองชา่ง 

258 โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อลดและป้องกัน
อุบัติเหตุบริเวณทาง
แยกต่างๆ ที่เสี่ยงต่อ
การเกิดอุบัติเหตุ 

ติดตั้งกระจกโค้ง 
บริเวณทางแยก 
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 

กองชา่ง 

259 โครงการกอ่สร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน ต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 

เพื่อจัดระเบียบ
หมู่บ้านให้มีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ก่อสร้างซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บ้าน   
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 
 

200,000 200,000 200,000 
 
 
 

 

200,000 200,000 ประชาชนมี
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 
 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

-กองช่าง 
-งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 

260 โครงการกอ่สร้างลกูระนาด
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

-เพื่อชว่ยชะลอ
ความเร็วรถในเขต
ชุมชน/หมู่บ้าน  
-เพื่อป้องกันและลด
การเกิดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 
 

ก่อสร้างลกูระนาด 
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง 
ของการเกิด
อุบัติเหตุลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้
ถนน 
 

กองชา่ง 

202 
 
 

แผัั น. 02 



                                                                                รายละเงียดโครถการัฒนนา 
                   แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

              งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

261 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
อาคารส านกังาน  
อบต.กุดน้อย 
 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกด้านสถานที่
ให้กับประชาชนที ่
มาติดต่อราชการ 
 

ปรับปรุงต่อเติม 
อาคารส านกังาน 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนพื้นที ่
ใช้สอยเพิ่มขึ้น 
/ตารางเมตร 

อาคารกว้างขึ้น
เพียงพอต่อ
การให้บริการ
ประชาชน 

กองชา่ง 

262 โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาให้ได้มาตรฐาน 
ต าบลกุดน้อย 14  หมู่บ้าน 
 

-เพื่อปรับปรุงระบบ
ประปาให้มี
ประสิทธิภาพ 
-เพื่อการผลิตน้ าประปา
ที่สะอาด ได้มาตรฐาน 
 

ปรับปรุงระบบประปา 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับประโยชน์ 

ประชาชนมี
น้ าประปา
สะอาด 
ถูกสขุลักษณะ
ส าหรับอุปโภค
บริโภค 

กองชา่ง 

263 โครงการจัดท าป้ายบอกทาง
ภายในเขตต าบลกุดน้อย 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชน 
ให้ได้รับความสะดวก 
ในการใช้รถใช้ถนน  
 

จัดท าป้ายบอกทาง
ภายในเขตต าบล 
กุดน้อย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
 

ประชาชน 
ได้รับความ
สะดวกในการ
ใช้รถใช้ถนน 

กองชา่ง 

264 โครงการกอ่สร้างเหมือง 
กันชนที่สาธารณะ 
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อปอ้งกันการ 
บุกรุกทีส่าธารณะ
ประโยชน์ภายในต าบล
กุดน้อย 
 

ก่อสร้างเหมืองกันชน 
ที่สาธารณะประโยชน์  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ระยะทาง 
ความยาว
เหมืองเพิ่มขึ้น/
เมตร 

การบุกรุก 
ที่สาธารณะ
ประโยชน์
ลดลง 

กองชา่ง 

 

203 
 
 
 

แผัั น. 02 



รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน                                                                    
        3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

265 โครงการรังวัดที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ภายในเขตต าบล 
กุดน้อย 
 

-เพื่อใหท้ราบต าแหน่ง
ที่ตั้ง ขนาดรูปร่าง 
และเน้ือที่ของที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 
ได้อย่างชัดเจน 
-เพื่อป้องกันการบุกรุก 
เข้าท าประโยชน์โดย 
ไม่ถกูกฎหมาย และลด
ข้อพิพาทเร่ืองแนวเขต
ที่ดิน 
-เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการคุ้มครอง 
และดูแลรกัษาให้คงอยู่
เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่
ส านักงานที่ดินส าหรับ
การส ารวจแนวเขตที่ดิน
สาธารณะประโยชน์ 
ฯลฯ ภายในเขตต าบล 
กุดน้อย 14 หมู่บ้าน  
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนการ
ออกหนังสอื
ส าคัญส าหรับที่
หลวงไว้เป็น
หลักฐาน  

-ทราบ
ต าแหน่งที่ตั้ง 
ขนาดรูปร่าง 
และเน้ือที่ของ
ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ได้
ชัดเจน 
-ป้องกันการ
บุกรุก เขา้ท า
ประโยชน์โดย
ไม่ถกูกฎหมาย 
ดูแลรักษาให้
คงอยู่เพื่อ
ประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

กองชา่ง 

266 โครงการปรับปรุงถนนหนิคลุก 
ถนนลูกรัง ถนนดิน 
ภายในต าบลกุดน้อย 
 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ปรับปรุงถนนหินคลุก 
ถนนลูกรัง ถนนดิน 
ภายในต าบลกุดน้อย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 
 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สัญจรสะดวก 

กองชา่ง 
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   รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคลอ้งกับความต้องการของประชาชน                                                                    
        3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

267 โครงการขุดลอกสระน้ า 
แหล่งน้ า ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 

เพื่อขุดลอก สระน้ า 
แหล่งน้ า ที่ตื้นเขินให้
รองรับน้ าได้มากขึ้น 

ขุดลอกสระน้ า 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ระยะทาง 
ที่ขุดลอก
เพิ่มขึ้น 
/เมตร 

ประชาชนมีน้ า
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
และการเกษตร 
 
 

กองชา่ง 

268 โครงการปรับปรุงต่อเติม 
ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย 
 

เพื่อตอ่เติมขยายห้อง
ประชุมใหพ้ื้นที่ใช้สอย
มากขึ้น  
-เพื่อรองรับการจัด
ประชุม/กิจกรรมต่าง ๆ 
 
 

ปรับปรุงต่อเติมห้อง
ประชุม อบต.กุดน้อย 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนพื้นที ่
ใช้สอย
เพิ่มขึ้น/ 
ตารางเมตร 

ห้องประชุม
กว้างขึ้น
เพียงพอต่อการ
จัดประชุม/ 
กิจกรรมต่าง ๆ 

กองชา่ง 

269 โครงการจัดท าป้ายหมู่บ้าน 
ป้ายซอย ป้ายคุ้ม  
ต าบลกุดน้อย  14 หมู่บ้าน 
 

-เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
-เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการสญัจร 

จัดท าป้ายหมู่บ้าน  
ป้ายซอย ป้ายคุ้ม   
ต าบลกุดน้อย   
14 หมู่บ้าน  
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

200,000 200,000 200,000 
 
 
 

 
 

200,000 200,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

หมู่บ้านมีความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
 

-กองช่าง 
-งานป้องกันฯ
(ส านักปลัด) 
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                              ยุทธศาสิรท์ี่ 4 การ ฒันนาดอานศ่ลสะ วฒนนธรรม 
                จารีิสระเัณีแผละภ่ม่สัญญาทองถิ่่น 

 

                           - แผนนถานศาสนาวฒนนธรรมแผละนฒนทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสิร์ดอานการ ฒันนาดอานศ่ลสะ วฒนนธรรม จารีิสระเัณีแผละภ่ม่สัญญาทองถิ่่น แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 : พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีฯ 
       แผนนถานการศาสนาวฒนนธรรมแผละนฒนทนาการ 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการส่งเสริมราก
วัฒนธรรม  
“ของดีบ้านฉัน” 
 

-เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณีภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ่น  
-เพื่อเผยแพร่ และ 
แลกเปลี่ยนเอกลกัษณ์ 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดซุ้มแสดงสินค้า 
จ านวน 1 ซุ้ม 
ณ บริเวณที่ว่าการ
อ าเภอสีคิ้ว 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนประชาชน 
ที่เขา้ร่วมงาน 

เกิดการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
ไว้สืบต่อไป 

กอง 
การศึกษา 

2 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นประเพณีวัน
สงกรานต ์
 

-เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีสงกรานต ์
ให้คงอยู่สืบไป  
-เพื่อเป็นการรักษาไว ้
ซ่ึงศิลปะ วัฒนธรรมอันดี
ของไทยให้คงอยู่สืบไป 

จัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีวันสงกรานต ์
รดน้ าด าหัวขอพร
ผู้ใหญ่/สรงน้ า
พระพทุธรูป และ
พระสงฆ์ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่  
100 คน 

ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบสาน อนุรักษ์ 
ประเพณีสงกรานต ์
ให้คงอยู่สืบไป 
 

กอง 
การศึกษา 

3 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา
ให้แก่หมู่บ้านต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนเล่นกีฬา 
มีสุภาพร่างกายแข็งแรง 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 
ให้หมู่บ้าน ทั้ง 14 
หมู่บ้าน 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 14 หมู่บ้าน เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุภาพ
ร่างกายแข็งแรง 

กอง
การศึกษา 

4 โครงการแข่งขันกีฬาเชือ่ม
ความสัมพันธ์ อบต.กุดน้อย 
และหน่วยงานรัฐ 
 

เพื่อใชก้ีฬาเป็นสือ่กลาง
เชื่อมความสัมพันธท์ี่ดี
ปลูกฝังให้รักการเล่นกีฬา 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  
และเกิดความสามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงานรัฐและ
เอกชนภายในต าบล 
กุดน้อย 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวนผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่  
100 คน 

บุคลากรมีสุขภาพด ี
ความสามัคคี และ
เกิดความสัมพันธอ์ันดี
ระหว่าง อบต.กุดน้อย 
และหน่วยงานรัฐอื่น 

กอง
การศึกษา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสิร์ดอานการ ฒันนาดอานศ่ลสะ วฒนนธรรม จารีิสระเัณีแผละภ่ม่สัญญาทองถิ่่น แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 : พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีฯ 
       แผนนถานการศาสนาวฒนนธรรมแผละนฒนทนาการ 

 
 ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาต ิ

-เพือ่ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก
หน้าที่ตนเอง กลา้คิดกลา้
ท าในทางสร้างสรรค์ 
และส่งเสริมพฒันาการ
ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
-เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
ของเด็กไดแ้สดงออกตาม
ความเหมาะสมของวัย 

-จัดกิจกรรมวันเด็ก 
แห่งชาติเป็นกิจกรรม 
ต่อเนื่องทกุปี 
-จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาให้แก่เดก็ได ้
เกิดการพัฒนาในด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 
-จัดกิจกรรม 
นันทนาการให้แก่เดก็ 
ได้ร่วมกิจกรรม 
ตามความเหมาะสม 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเด็ก
เข้าร่วม
โครงการ 
ไม่น้อยกวา่ 
300 คน 

-เด็กไดแ้สดงออกในทาง
ที่เหมาะสม 
-เด็กเกิดการพัฒนา 
ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 
-ผู้ปกครอง หน่วยงาน 
สถานศึกษามองเห็น 
ความส าคัญของการ 
จัดกิจกรรมวันเด็ก 

กอง
การศึกษา 

6 โครงการแข่งขันกีฬา 
ภายในชุมชนต าบลกุดน้อย 
 

-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในต าบลกุดน้อยออก
ก าลังกายโดยใชก้ีฬาเป็น
สื่อในการต้านยาเสพติด 
-เพื่อปลกูฝังให้รักการ
เล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย ปลูกฝังความ
สามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้กับประชาชนภายใน
ต าบลกุดน้อย 14 
หมู่บ้าน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่ 
100 คน 

ประชาชนมีสุขภาพด ี
และเกิดความสามัคคี 
มีน้ าใจ และไม่ยุ่งเกี่ยว 
กับยาเสพติด 

กอง
การศึกษา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมือง 
   4. ยุทธศาสิร์ดอานการ ฒันนาดอานศ่ลสะ วฒนนธรรม จารีิสระเัณีแผละภ่ม่สัญญาทองถิ่่น แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1 : พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีฯ 
       แผนนถานการศาสนาวฒนนธรรมแผละนฒนทนาการ 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการแข่งขันกีฬา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ (ศพด.) 
 

-เพื่อใหเ้ดก็เล็กได้
แสดงออกตามศักยภาพ
ทางด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
-เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้กับเด็กเลก็ภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่ 
20 คน 

-เด็กเล็กได้แสดงออก
ตามศักยภาพทางด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
-เด็กเล็กมีสขุภาพ
ร่างกายที่แข็งแรง 
สมบูรณ์ 

-กอง
การศึกษา 
-ศูนย์พัฒนา
เด็กเลก็ 

8 โครงการแข่งขันกีฬา 
ฟุตบอลประเพณีออก
พรรษาต้านยาเสพติด 
กุดน้อยคัพ 

-เพื่อสืบสานงานกีฬา
ออกพรรษา  และ
ประชาชนได้เขา้ร่วมกีฬา
ฟุตบอลประจ าป ี
-เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
ให้ประชาชนในต าบลกุด
น้อยออกก าลังกายโดย 
ใช้กีฬาเป็นสื่อในการต้าน
ยาเสพติด 
-เพื่อปลกูฝังใหป้ระชาชน
รักการเล่นกีฬา รู้แพ ้
รู้ชนะ รู้อภัย และ
เสริมสร้างความสามัคคี 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา
ให้กับประชาชนภายใน
ต าบลกุดน้อย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วม 
ไม่น้อยกวา่ 
200 คน 

ประชาชนมีสุขภาพด ี
และเกิดความสามัคคี  
มีน้ าใจ และเยาวชน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด 

กองการศึกษา 
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ยุทธศาสิรท์ี่ 5 การัฒนนาดอานการเกษิร 
 

-แผนนถานการเกษิร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา  
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    5. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานการเกษิร แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคณุภาพ และพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต  
         แผนนถานการเกษิร 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้ง
การเกิดโรคระบาดในสัตว์ อบต.
กุดน้อย 

เพื่อให้บริการวัคซีนใน
การป้องกันโรคระบาด
ในสัตว ์

ศูนย์กระจายวัคซีน 
และรับแจ้งการเกิดโรค
ระบาดในสัตว ์  
อบต.กุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 บริการวัคซีน 
ในสัตว์ที่มีการ
ระบาดได้ครบ 
ร้อยละ 100 
 

โรคระบาดใน
สัตว์สามารถ
ควบคุมได้ 
ไม่ให้มีการ
ระบาดเพิ่มขึ้น 

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 

2 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ความรู้ความเขา้ใจ
หลักวิชาการประกอบ
อาชพีเกษตรกรรม 

เกษตรกรมีความรู้และ
สามารถน าไปปฏิบัติได ้

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนเกษตรกร 
ที่เขา้ร่วมโครงการ
มีความรู้ด้าน
การเกษตร 
ร้อยละ 100 

กลุ่มอาชพี
เกษตรกรมี
รายได้เพิ่ม 
มากขึ้น 
 

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษา 
ดูงานด้านการเกษตร 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชพีเกษตรกรรม 

จัดอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานด้านการเกษตร 
จ านวน 1 คร้ัง/ป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนเกษตรกร 
ที่เขา้ร่วมโครงการ
มีความรู้ด้าน
การเกษตร 
ร้อยละ 100 

เกษตรกรได้รับ
ความรู้และ
แนวทางใหม่
ทางการเกษตร 
 

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 

4 โครงการจัดต้ังศูนย์วิจัยและ
ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร
ประจ าต าบลกุดน้อย 

เพื่อให้เกษตรกรมีศูนย์ 
การเรียนรู้ทางวชิาการ 
รวมถึงงานวิจัยต่างๆ 
ด้านการเกษตรอย่าง
ครบวงจร 
 

จัดต้ังศูนย์วิจัยและศูนย์
การเรียนรู้ทาการเกษตร  
ประจ าต าบลกุดน้อย 
จ านวน 1  แห่ง 
 
 

1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000 1,000,0000  จ านวนเกษตรกร 
ที่ใช้บริการ
ศูนย์วิจัยและศูนย์
การเรียนรู้ทาง
การเกษตรประจ า
ต าบลกุดน้อย 

-มีสถานที ่
ส าหรับการวิจัย
และเรียนรู้
ทางด้าน
การเกษตร
โดยตรง 

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 

209 

แผัั น. 02 



 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

    5. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานการเกษิร แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคณุภาพ และ ฒันนาคุณภาพปัจจัยการผลติ 
           แผนนถานการเกษิร 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

-เพื่อสนองแนว
พระราชด าริ และสืบสาน
พระราชปณิธานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ- 
-เพื่อสร้างความเข้าใจ 
และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ  
ที่มีอยู่ในประเทศไทย  
-เพื่อให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติที่น า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชนชาวไทย 
ตลอดจนให้มีการจัดท า
ระบบข้อมูลพันธุกรรม
พืช ให้แพร่หลายสามารถ
สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 

ส ารวจข้อมูลจัดท าบญัชี
รายชื่อ ติดต้ังศูนย์
รวบรวมพืชพันธ์
สมุนไพรในทอ้งถิ่น 
โดยรวบรวมเมล็ดพันธุ ์
ต้นกล้าสมุนไพรฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน 
กลุ่มเป้าหมาย 
เข้าร่วม
โครงการ 
ร้อยละ 100 

-เป็นการสนองแนว
พระราชด าริ และสืบ
สานพระราชปณิธาน
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
-สร้างความเข้าใจ 
และท าให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่
มีอยู่ในประเทศไทย 
-เกิดการร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติที่น า
ผลประโยชน์มาถึง
ประชาชน ตลอดจน
ให้มีการจัดท าระบบ
ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ใหแ้พร่หลายสามารถ
สื่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ 

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา  
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตามแนวทางพระราชด าร ิ: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ 
    5. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานการเกษิร แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1 : พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคณุภาพ และพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต  
           แผนนถานการเกษิร 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการส่งเสริมอาชพีเกษตรกร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-เพื่อสนับสนุนให้
เกษตรกรที่เข้าร่วม 
โครงการฯ มีความรู้
ความเขา้ใจในการ
ด าเนินกิจกรรม
การเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ โดยยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถ
น าที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบอาชพีได ้
 

จัดอบรมให้ความรู้แก ่
เกษตรกร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
เกษตรกร 
ที่เขา้ร่วม
โครงการ 
มีความรู้ความ
เข้าใจหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ร้อยละ 100 

เกษตรกรที่เข้า
ร่วม โครงการฯ 
มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
ด าเนินกิจกรรม
การเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม่ 
โดยยึดปรัชญา
เศรษฐกิจ 
พอเพียง และ
สามารถน าที่
ได้รับไปปรับใช้ใน
การประกอบ
อาชพีได ้

งานเกษตร 
(ส านักปลัด) 
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ยุทธศาสิรท์ี่ 6 ดอานการัร่หารจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ 
                    ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม 

 

1) แผนนถานสาธารณสุข 
2) แผนนถานการเกษิร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 :  เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะฯ 
      6.1 แผนนถานสาธารณสุข 

  
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างบ่อทิ้ง
ขยะบ้านกุดน้อย หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้มีสถานทีท่ิ้งขยะ
อย่างเหมาะสม  

ก่อสร้างบ่อขยะรวมกับ 
หมู่ที่ 12, 14   
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนประชาชน
ของ หมู่ที่ 1,12, 
14 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90  
มีที่ทิ้งขยะ 

-มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะอย่างเหมาะสม 
-หมู่บ้านมีความ
สะอาด  

-กอง 
สาธารณสขุฯ 
-กองช่าง 

2 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
บ้านดอนมะนาว หมู่ที่ 7 
 

เพื่อให้มีภาชนะจัดเก็บ 
ขยะ 

จัดซ้ือถังขยะแบบ
พลาสตกิขนาดบรรจุ 
120 ลิตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนที่จัดซ้ือ พื้นที่ อบต.กุดน้อย 
มีความสะอาด 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

3 โครงการปรับปรุงบ่อขยะ 
บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8 
 

เพื่อปรับปรุงบ่อขยะให้มี
ประสิทธิภาพสามารถ
รองรับปริมาณขยะได้
มากขึ้น 

ปรับปรุงบ่อขยะ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนประชาชน 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90  
มีที่ทิ้งขยะ 

-มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะอย่างเหมาะสม  
-หมู่บ้านมีความ
สะอาด  

-กอง 
สาธารณสขุฯ 
-กองช่าง 

4 โครงการกอ่สร้างบ่อขยะ 
(บริเวณศูนย์ซ่อมบ ารุง
รถไฟความเร็วสูง) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อให้มีสถานทีส่ าหรับ
ทิ้งขยะอย่างเหมาะสม  

ก่อสร้างบ่อขยะขนาด 
จ านวน 1 บ่อ 
ตามแบบ อบต.ก าหนด 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวนประชาชน 
มีที่ทิ้งขยะ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90  

-มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะอย่างเหมาะสม 
-หมู่บ้านมีความ
สะอาด 

-กอง 
สาธารณสขุฯ 
-กองช่าง 

5 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
 

เพื่อให้มีภาชนะจัดเก็บ 
ขยะ 

จัดซ้ือถังขยะแบบ
พลาสตกิขนาดบรรจุ 
120 ลิตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนที่จัดซ้ือ พื้นที่ อบต.กุดน้อย 
มีความสะอาด 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 02 



 
 

 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 :  เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะฯ 
       6.1 แผนนถานสาธารณสุข 

  
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 
บ้านสะพานหงส์  
หมู่ที่ 12 

เพื่อให้มีภาชนะจัดเก็บ 
ขยะ 

จัดซ้ือถังขยะแบบพลาสตกิ
ขนาดบรรจุ 120 ลิตร 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน 
ที่จัดซ้ือ 

พื้นที่ อบต.กุดน้อย 
มีความสะอาด 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

 
7 โครงการกอ่สร้างบ่อทิ้ง

ขยะ (บริเวณป่าช้าเกา่) 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 
 

เพื่อให้มีสถานทีส่ าหรับ 
ทิ้งขยะอย่างเหมาะสม  

ก่อสร้างบ่อขยะขนาด  
25 x 30 x 30 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ 
 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ประชาชน 
มีที่ทิ้งขยะ 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 90  

-มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะอย่างเหมาะสม 
-หมู่บ้านมีความ
สะอาด 

-กอง 
สาธารณสขุฯ 
-กองช่าง 

8 โครงการรณรงค์ไม่ทิ้ง
ขยะบนไหล่ทางและ 
ที่สาธารณะ 
 

เพื่อปลกูฝังจิตส านึก 
เสริมสร้างวินัย ให้แก่
ประชาชนไม่ทิ้งขยะบน
ไหล่ทางและที่สาธารณะ 

จัดท าป้ายรณรงค์ไม่ทิ้งขยะ
บนไหล่ทางและทีส่าธารณะ 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 1 คร้ัง/ป ี ประชาชนเกิด
จิตส านึก มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
ในการช่วยกันรักษา
ความสะอาด 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

9 โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะ 

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชนในการคัด
แยกทั่วไป ขยะเปียก 
ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล 
ได้อย่างถูกตอ้ง โดย
มุง่เน้นการลดและคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง  

-จัดกิจกรรมการรณรงค์การ
คัดแยกขยะให้กับประชาชน
ในพื้นที่ต าบลกุดน้อย 
-การฝึกอบรมเยาวชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน 
ที่คัดแยก
ขยะได้
ถูกตอ้ง 

ประชาชนมีความรู้ 
และมีจิตส านึกที่ดีใน
การคัดแยกขยะกอ่น
ทิ้ง 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2 :  เพิ่มความสามารถในการจดัการขยะ รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนลดปริมาณขยะฯ 
       6.1 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการธนาคารขยะ 
รีไซเคิล 

-เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักในการคัดแยกขยะ
รีไซเคิลอย่างถกูต้อง 
-เพื่อลดปริมาณขยะ  

ประชาชนมีความรู้และ
ให้ความร่วมมือในการคัด
แยกขยะ 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

ปริมาณขยะ 
ในต าบล (ตัน) 

-ประชาชนมี
ความรู้การคัดแยก
ขยะและน ากลับมา
ใช้ใหม่ได้ 
-ปริมาณขยะใน
ต าบลกุดน้อยลดลง 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

11 โครงการจัดซ้ือถังขยะ  
ส าหรับรองรับขยะที่ไม่
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได ้
 

เพื่อไห้ประชาชนมทีี่ส าหรับ
ทิ้งขยะที่เหมาะสมลดการ
ทิ้งขยะบนที่สาธารณะ และ
ง่ายต่อการก าจัด 
 

จัดซ้ือถังขยะ 
เพื่อประชาชนมีที ่
ทิ้งขยะที่เหมาะสม 
จ านวน 14 หมู่บ้าน 
 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชน 
มีความพึง
พอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ประชาชนมีที่
ส าหรับทิ้งขยะที่
เหมาะสมลดการ
ทิ้งขยะบนที่
สาธารณะ 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

12 โครงการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ (PM 2.5) 

-เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ (PM 205) 
-เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ในสังคมเกิดความตระหนัก
ในปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ
ร่วมกันแก้ไข 
 

รณรงค์ให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในการ
ป้องกันและแกไ้ขปญัหา
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 
205) 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี -ปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเลก็ (PM 
205) ลดลง 
-ประชาชนไม่มี
ปัญหาสุขภาพที่มี
ต้นเหตุมาจากฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก  
(PM 2.5) 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 

แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 :  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และให้ความรูป้ระชาชนเห็นคณุค่าและประโยชน์ของป่าไมฯ้ 
       6.1 แผนนถานสาธารณสุข 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปลกูจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน 

การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมไม่ให้
เสื่อมโทรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี ชุมชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

14 โครงการฝึกอบรมการ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนและการท า 
EM BALL บ าบัดน้ าเสีย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเขา้ใจในการจัดขยะ
อินทรีย์และท า EM BALL 
บ าบัดน้ าเสียได ้

จัดฝึกอบรมให้ความรู้การ
จัดการขยะอินทรีย์ใน
ครัวเรือนและการท า EM 
BALL บ าบัดน้ าเสีย 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ป ี -ประชาชนมีความรู้ 
ในการจัดการขยะ
อินทรีย์และท า EM 
BALLบ าบัดน้ าเสีย 
-ขยะอินทรีย์ได้รับการ
จัดการอย่างถูกวิธีและ
ประชาชนสามารถใช้ 
EM BALL บ าบัดน้ าเสีย 

กอง
สาธารณสขุฯ 

15 โครงการอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลก 

เพื่อส่งเสริมให้อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลกและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้
ความเขา้ใจและตระหนักถึง
ความส าคัญของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
 
 

จัดต้ังกลุ่มและด าเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 1 คร้ัง/ป ี -อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์
โลกและประชาชนทัว่ไป
มีความรู้ความเขา้ใจและ
ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
-มีเครือข่ายอาสาสมัคร 
ท้องถิ่นรักษ์โลกเพิ่มขึ้น 

กอง
สาธารณสขุฯ 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
   6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 :  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และให้ความรูป้ระชาชนเห็นคณุค่าและประโยชน์ของป่าไมฯ้ 
        6.1 แผนนถานสาธารณสุข 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นปลอดโฟม 

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และ
สร้างจิตส านึกแก่เจ้าหน้าที่  
นักเรียนและประชาชนงด
ใช้ภาชนะจากโฟมบรรจุ
อาหาร 

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้
ความรู้และสร้างจิตส านึก
แก่เจ้าหน้าที่  นักเรียน
และประชาชนงดใช้
ภาชนะจากโฟมบรรจุ
อาหาร 
 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี เจ้าหน้าที่ นักเรียนและ
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจถึงอันตรายจากการ
ใช้โฟมและลดการใช้โฟม
ในการบรรจุอาหาร
รับประทาน 

กอง
สาธารณสขุฯ 

 

17 โครงการอาสาสมัครพิทกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 

-เพื่อจัดตั้งกลุ่มและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัครพทิกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
-เพื่อสร้างความตระหนัก 
ความรู้ และเสริมสร้างแนว
ร่วมภาคประชาชน ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
รวมถึงร่วมมือในการ 
เฝ้าระวัง ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดต้ังกลุ่มและพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
พิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 1 คร้ัง/ป ี อาสาสมัครพทิักษ์
สิ่งแวดลอ้มรวมถึงภาค
ประชนเกิดจิตส านึกและ
ตระหนักเห็นความส าคัญ 
ของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

กอง   
สาธารณสขุฯ 
 

 

216 
 

แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดุลและยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
 

    6. ยุทธศาสิร์ดอานการัร่การจฒดการแผละการงนุรฒกษ์ทรฒัยากรธรรมชาิ่แผละส่่ถแผวดลองม แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1 :  อนุรักษ ์ฟื้นฟู และให้ความรูป้ระชาชนเห็นคณุค่าและประโยชน์ของป่าไมฯ้ 
        6.2 แผนนถานการเกษิร 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปลูกป่าและอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้

-เพื่อปลกูป่าเพิ่มเติม 
และบ ารุงรักษาป่าไม้เดิม 
ให้ภายในต าบลมีป่าไม ้
ที่อุดมสมบูรณ์ 
-เพื่อปลกูจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาตขิอง
ชุมชน 
-เพื่อฟื้นฟแูละรักษา
สภาพแวดล้อมป่าที่เสือ่ม
โทรม 
 

จัดกิจกรรมปลูกป่าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้
1 คร้ัง/ป ี
 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 อัตราการ
เปล่ียนแปลง
ของพื้นที่ป่า
ไม้ในเขต 
อบต. 
กุดน้อย 

-เกิดความสามัคคี 
และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ป่า
ไม้ของชุมชน 
-ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม ้
-ชุมชนช่วยกันป้องกัน
รักษาและเกิดความ
หวงแหนป่าไม ้

งานส่งเสริม
เกษตร 

(ส านักปลัด) 
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ยุทธศาสิรท์ี่ 7 ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัย์ส่น 
 

1) แผนนถานรักษาความสงบภายใน 
2) แผนนถานสรอาถความเขอมแผข็ถขงถชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านวังกรวด หมู่ที่ 2 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 5 ตัว 
จุดที่ 1 สามแยกวัด 
จุดที่ 2 บริเวณป้ายหมู่บ้าน 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายแซม 
จุดที่ 4 บริเวณประปา 
สระหลวง 
จุดที่ 5 บริเวณบ้านนายแสวง 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม 
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

2 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให ้
กับประชาชน 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 2 ตัว 
จุดที่ 1 บริเวณใต้สะพาน
มอเตอร์เวย์ 
จุดที่ 2 แยกร้านค้าป้า
สังเวียน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม 
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

3 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านหนองสลักได 
หมู่ที่ 4 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
ให้กับประชาชน 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 4 ตัว 
จุดที่ 1 ปากทางเข้าหมู่บ้าน 
จุดที่ 2 สามแยกศาลา
ประชาคม 
จุดที่ 3 หน้าบ้านครูน้อย 
จุดที่ 4 หน้าวัด 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม 
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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  รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให ้
กับประชาชน 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ตัว 
จุดที่ 1 ทางเข้าหมู่บ้าน 
จุดที่ 2 สามแยกกลางหมู่บ้าน 
จุดที่ 3 สามแยกนาพอ่เลือ่น 
จุดที่ 4 ท้ายหมู่บ้าน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม  
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

5 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านดอนมะนาว  หมู่ที่ 7 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน 
 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ตัว 
จุดที่ 1 หน้าหมู่บ้าน 
จ านวน 2 จุด (2 ตัว) 
จุดที่ 2 ทางออกหมู่บ้าน 
จ านวน 2 จุด (2 ตัว) 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม  
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

6 โครงการติดตั้งกลอ้งวงจร
ปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 4 ตัว 
จุดที่ 1 สี่แยกหน้าวัด 
จุดที่ 2 สี่แยกบ้านนางประทิน 
จุดที่ 3 สี่แยกบ้านนาย 
บุญหลาย 
จุดที่ 4 สี่แยกบ้านนายสงัด 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม  
และการกระท า
ผิดกฎหมาย
ต่างๆ ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด (กล้อง CCTV) 
บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 14 

เพื่อรกัษาความ
ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินให้กับ
ประชาชน 
 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อม
อุปกรณ์ 3 ตัว 
จุดที่ 1 แยกอนามัย 
จุดที่ 2 หน้าโรงเรียน 
บ้านกุดน้อย 
จุดที่ 3 แยกต้นแจงหน้าปั้ม
น้ ามัน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนการเกิด
อาชญากรรม  
และการกระท าผิด
กฎหมายต่างๆ 
ลดลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

8 โครงการจัดซ้ือชุดฝกึ 
หรือชุดปฏิบัติการ อปพร. 

เพื่อใหก้ารแต่งกาย
ของ อปพร. ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 

จัดซ้ือชุดฝึกหรือชุด
ปฏิบัติการ อปพร. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวน อปพร 
ที่มีเคร่ืองแต่งกาย 
ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 

การแต่งกาย
ของ อปพร. 
ถูกตอ้งตาม
ระเบียบ 
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

9 โครงการจัดซ้ือ 
กรวยยางจราจร 

-เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของ 
อพปร. 
-เพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับการเกิด
อุบัติเหตทุางถนน 

จัดซ้ือกรวยยางจราจร 
ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่ อบต.ก าหนด 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 80 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช้รถ 
ใช้ถนน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 

 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

10 โครงการจัดต้ังจุดบริการ
ประชาชน 
(ด่านชุมชนหมู่บ้าน)  
ต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อรกัษาความสงบ
เรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

จัดต้ังจุดบริการประชาชน 
(ด่านชุมชนหมู่บ้าน)  
14 หมู่บ้าน 
 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

-ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ป้องกันภัยต่างๆ  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

11 โครงการจัดซ้ือแผงไฟ 
หยุดตรวจแผงกันจราจร 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงาน 
ของ อปพร. 
 

จัดซ้ือแผงไฟหยุดตรวจแผง
กันจราจร 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ือง
ดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  
ต าบลกุดน้อย 14 หมู่บ้าน 
 

-เพื่อชว่ยในการระงับ
เหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น 
-เพื่อลดความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากเพลิงไม ้

จัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดผง
เคมีแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ประชาชนมีความ
พึงพอใจร้อยละ 
80 

-สามารถระงับ
เหตุเพลิงไหม้ 
ได้ทันท่วงท ี
-ลดความเสียหาย 
ของชีวิตและ
ทรัพย์สินได ้

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ
ภายในต าบลกุดน้อย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้
ผู้น าชุมชน และ
ประชาชนในชุมชน ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา 
 

ผู้น าชุมชนและประชาชน
ต าบลกุดน้อย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ร้อยละ 90 
 

-ประชาชนมี 
ความรู้ใน 
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยได้
ถูกตอ้งและ
ทันท่วงท ี
-ลดการสูญเสีย
ชีวิตและ
ทรัพย์สินทีเ่กิด
จากอัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

14 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
และฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ
ภายในส านักงาน อบต. กุด
น้อย 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ภายในส านักงาน  ใน
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ส านักงาน 

ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟภายในส านกังาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู้เข้าร่วมมี
ความรู้ในการ
ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
ร้อยละ 90 

-สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นเม่ือ
เกิดอัคคีภัยโดย
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้ง 
-ลดการสูญเสีย
ชีวิตและ
ทรัพย์สินทีเ่กิด
จากอัคคีภัย 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการติดตั้งกลอ้ง 
วงจรปิด (กล้อง CCTV)   
ภายในต าบลกุดน้อย 
14 หมู่บ้าน 
 

เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการ
ประชาชนในด้าน
ความปลอดภัย 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(กล้อง CCTV)   
จ านวน 14 ตัวๆ 
ละ 23,000 บาท  

 330,000  330,000  330,000 330,000 330,000 ร้อยละ 80 
ของความ 
พึงพอใจ 
ที่ประชาชน
ได้รับ
ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

16 โครงการฝึกอบรมหรือ 
ฝึกทบทวน อปพร.  
อบต.กุดน้อย 
 

เพื่อให้สมาชิก 
อปพร.มีความรู้
ความเขา้ใจ 
ในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภัย 

จัดฝึกอบรมทบทวน 
อปพร. อบต.กุดน้อย 
เพื่อพัฒนาความรู ้
ความสามารถในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
ให้แก่ อปพร. 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 100 
ของ อปพร. 
มีความรู้ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่

สมาชิก อปพร. 
มีความรู้และ 
ประสบการณ์ 
จากการฝึกอบรมฯ 
และสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยต่างๆ ได้
อย่างถกูต้อง 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

17 โครงการประชุม  
คณะกรรมการ
ประสานงานศูนย์ 
อปพร. อบต.กุดน้อย 
 

เพื่อให้เกิดการ
ประสานงาน
ระหว่างศูนย์ อป
พร. กับสมาชกิ 
อปพร. 

จัดประชุม  
คณะกรรมการ 
ประสานงานศูนย์ 
อปพร. อบต.กุดน้อย 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน อปพร. 
ที่เขา้ร่วม
ประชุม 

การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการ
อ านวยการศูนย์ อป
พร.จังหวัดก าหนด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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แผัั น. 02 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น  แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

18 โครงการอบรมและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 
เพื่อพัฒนาศกัยภาพ  
อปพร. อบต.กุดน้อย 
 

เพื่อให้ อปพร. 
มีความรู้ ความเขา้ใจ 
มีทักษะความสามารถ 
ในหลักการป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน 
ตามหลักวชิาการ 
 

จัดให้มีการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานเพือ่
พัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัย
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
อบต.กุดน้อย 
 
 
 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน อปพร. 
ร้อยละ 100 
มีความรู้ ความ
เข้าใจ มีทักษะ
ความสามารถ 
ในหลักการ
ป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนตาม
หลักวิชาการ 
 

อปพร. สามารถ
น าความรูไ้ป
ปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ได้อยา่ง 
ถูกตอ้งตามหลกั
วิชาการ 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

19 โครงการฝึกอบรม 
การป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา 

เพื่อให้นักเรียน และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ 
มีทักษะในการระงับ
เหตุอัคคีภัย โดย
ปฏิบัติได้อย่างถูกวธิ ี
และทันต่อเหตุการณ์
เมื่อเผชญิเหตุ 
  
 

ฝึกอบรมซ้อมแผน
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัยและฝึกซอ้ม
อพยพหนีไฟภายใน
สถานศึกษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จ านวนผู้เข้าร่วม
มีความรู้ในการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ร้อยละ 
100 

-สามารถ
ช่วยเหลือตนเอง
และผู้อื่นเม่ือเกิด
อัคคีภัย โดย
ปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้งเมื่อเผชิญ
เหตุ 
-ลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สิน
อันเกิดจาก
อัคคีภัยได ้ 

ส านักปลัด 
งานป้องกันฯ   
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 รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City)   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.1 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

20 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจ าองค์การ
บริการส่วนต าบลกุด
น้อย 
 

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ
และความเข้มแข็ง
ให้แก่จิตอาสาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลอืเจ้า
พนักงานในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยเบื้องต้น ระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
การควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสาธารณ
ภัยในพื้นที่ที่เกิดเหตุให้
มีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน 
-เพื่อพัฒนาปฏิบัตกิาร
กู้ภัยในภาวะฉกุเฉินให้
เป็นระบบ รวดเร็วและ
ทันต่อเหตกุารณ์ที่จะ
ส่งผลให้ประชาชนมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

จัดฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติ อบต.กุดน้อย 
จ านวน 50 คน 

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 จ านวน 
สมาชิกจิต 
อาสาภัยพิบัต ิ
อบต.กุดน้อย 
เข้าร่วมอบรม 
ร้อยละ 100  

-จิตอาสาที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลอืเจ้า
พนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเบื้องต้น 
ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ การ
ควบคุมสั่งการ การ
บริหารจัดการสา
ธารณภัยในพื้นทีท่ี่
เกิดเหตุมีรูปแบบ
และมาตรฐาน
เดียวกัน 
-ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย ง าเภงสีค่้ว จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.2 แผนนถานรฒกษาความสถัภายใน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุบนท้องถนน
และการบริการ
ประชาชนในช่วง
เทศกาล 

-เพื่อบริการจุดพักรถ
ให้แก่ประชาชนที่
เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาผา่นพื้นที่
เขตต าบลกุดน้อย  
-เพื่อลดการเกิด
อุบัติเหตุในช่วง
เทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ 

จัดให้มีจุดพักรถ  
เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วง 
เทศกาลปีใหม่และ 
สงกรานต์ส าหรับ 
บริการประชาชน 
ที่เดินทางกลับ
ภูมิล าเนาผา่นจุด
บริการประชาชน 
ในเขตต าบลกุดน้อย 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
 

-ร้อยละของ 
ประชาชนที ่
เดินทาง 
-ร้อยละความ 
พึงพอใจของ
ประชาชน 
-ร้อยละของ
อุบัติเหตุลดลง 
 

ผู้ขับขีพ่าหนะผ่าน
เขตต าบลกุดน้อย
ได้มีจุดพกัรถ
ระหว่างการ
เดินทาง  
 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคณุภาพ (SMART City / MICE City / Art City / Safe / City) 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 
    7. ยุทธศาสิร์ดอานการรฒกษาความสลงดภฒยในชีว่ิแผละทรฒัยส์่น แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1 : การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันยาเสพตดิ 
        7.2 แผนนถานสรอาถความเขอมแผข็ถขงถชมุชน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการยกระดับ
หมู่บ้านเอาชนะยาเสพ
ติด ตามยุทธศาสตร์ 
5 ร้ัวป้องกัน 

เพื่อปลกูจิตส านึก 
ให้แก่ประชาชนได ้
ตระหนักถึงปัญหา 
พิษภัยของยาเสพติด 

จัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับปัญหาและพิษ
ภัยของยาเสพติด 
แก่เยาวชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ผู้เข้าอบรมร้อย
ละ 80 มีความรู้
ความเขา้ใจ 
พิษภัยยาเสพติด 

ประชาชน 
ตระหนักถึงปัญหา
และพิษภัยของยา
เสพติด 

งานป้องกันฯ 
ส านักปลัด 

   

   226

แผัั น. 02 

แผัั น. 02 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     รายละเงียดโครถการ ฒันนาที่น ามาจากแผนนัฒนนาหม่่ัอานแผละแผนนชมุชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
ที่น ามาจากแผนนัฒนนาหม่่ัอานแผละแผนนัฒนนาชุมชน (ั.ศ. 2566 – 2570) 

งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที…่…………………………………………………………….   
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่……………………………………………………….. 
 

    ยุทธศาสิร์……………………………………… 
        แผนนถาน…………………………………………….. 
 
ท่ี 

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ิฒวชี้วฒด 
(KPI) 

นลท่ีคาดว่า 
จะปดอรฒั 

ท่ีมาขงถ 
โครถการ 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 

หลฒก 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - - - 
  

 
            

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

             
             
             

รวม ………โครถการ - - - - - - - - - - - 
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          รายละเงียดโครถการ ฒันนาที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วน 
                    ทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 

 
 1) แผนนถานเคหะแผละชุมชน 
 2) แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
           3.1 แผนนถานเคหะแผละชุมชน 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสอ่ง
สว่างสาธารณะถนนสายสีค้ิว,
บ้านหัน จากบ้านโพธิ์สามต้น 
ต าบลสีค้ิว เชื่อมบ้านวังกรวด 
หมู่ที่ 2 ต าบลกุดน้อย 
อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

-เพื่อให้มีแสงสว่าง
ทั่วถึง ลดอุบัติเหต ุ
สะดวกในการสญัจร
เวลากลางคืน 
-เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ขยายเขตไฟฟา้ 
ส่องสว่างสาธารณะ
ระยะทางยาว  
7,000 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ระยะทาง 
ที่มีแสงสว่าง
เพิ่มขึ้น/เมตร 
 

-มีแสงสว่าง
เพียงพอ 
-ประชาชนสัญจร
สะดวกและ
ปลอดภัยในเวลา
กลางคืน 
 
 
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก 
จากหน้าที่ดินผู้ช่วยส าเร็จ 
บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 
ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีคิ้ว   
จังหวัดนครราชสีมา 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 3,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

900,000 900,000 900,000 900,000 900,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกใน
การสญัจร 
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

2 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านหนองสลกัได 
หมู่ที่ 4 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านหนองรี หมู่ที่ 3 
ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกใน
การสญัจร 
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

3 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านหนองสลกัได 
(เส้นหลังโรงเรียน) หมู่ที่ 4  
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านหนองรี หมู่ที่ 3 
ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

-เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
-เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก 
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน
สะดวกใน
การสญัจร 
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านนาหนอง ต าบลบ้านหัน 
อ าเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 4,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 24,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 13,200,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

5 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 6  
ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร  
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 18,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านดอนมะนาว 
หมู่ที่ 7 ต าบลกุดน้อย เชือ่ม
บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14  
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล.  
ไม่น้อยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง 
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

7 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สามแยกหัวสระ,ปรางค์เก่า
,ดอนมะนาว 
หมู่ที่ 8 ต าบลกุดน้อย  
เชื่อมบ้านแก่นทา้ว 
หมู่ที่ 2 ต าบลเสมา  
อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อย
กว่า 18,000 ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุก กวา้ง
เฉลี่ยขา้งละ 0.40 เมตร 
 

10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาด
ว่า 

จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากบ้านไก่เสา่ หมู่ที่ 10 
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านนาหนอง หมู่ที่ 7 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิจราจร 
ยาว 2,000 เมตร  
กว้าง 8 เมตร  
 

650,000 650,000 650,000 650,000 650,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สะดวกใน
การสญัจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

9 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากคลองล าเสาบา้นไก่เส่า 
หมู่ที่ 10 ต าบลกุดน้อย เชื่อม 
บ้านหนองรี หมู่ที่ 3  
ต าบลสีค้ิว อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 4,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สะดวกใน
การสญัจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

10 โครงการกอ่สร้างถนนหินคลุก
จากสามแยกสวนตาเทวา 
บ้านใหม่ กม.9 หมู่ที่ 11 
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านมอดินแดง หมู่ที่ 6 
ต าบลหนองหญา้ขาว อ าเภอ
สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาเส้นทาง 
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 5,000 เมตร 
กว้าง 6 เมตร 
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สะดวกใน
การสญัจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒั โครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 

 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากบ้านสะพานหงส์  
หมู่ที่ 12 ต าบลกุดน้อย เชื่อม 
บ้านแปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมี
พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุก กวา้ง
เฉลี่ยขา้งละ 0.40 เมตร 
 

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

12 โครงการกอ่สร้างถนนหิน
คลุกจากฝายน้ าล้นล าหว้ย
ใหญ่ บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 
12 ต าบลกุดน้อย เชื่อมบ้าน
แปะโนนไฮ หมู่ที่ 11 ต าบล
เสมา อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. เพื่อพัฒนา
เส้นทาง 
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก 

ก่อสร้างถนนหินคลุก
ขนาดผิวจราจร 
ยาว 1,300 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 
 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 
 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

13 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากสามแยกหวัสระ, 
ปรางค์เก่า,ดอนมะนาว  
หมู่ที่ 8 ต าบลกุดน้อย  เชือ่ม 
บ้านแก่นท้าว ต าบลเสมา 
อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร  
ยาว 3,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 15,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

14 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
จากศาลาประชาคมบ้าน
สะพานหงส ์หมู่ที่ 12 
ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านแก่นนคร หมู่ที่ 14 
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน  
จังหวัดนครราชสีมา 
 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร  
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒั โครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 

    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1  สรา้งเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิม่ขีดความสามารถการค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน  แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

15 โครงการกอ่สร้างถนน คสล.
สายทางบ้านโนนเสลา  
หมู่ที่ 6 ต าบลกุดน้อย เชื่อม 
ต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว  
จังหวัดนครราชสีมา 

 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 2,100 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 12,600 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

6,552,000 6,552,000 6,552,000 6,552,000 6,552,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

16 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านถนนนาดี  
หมู่ที่ 9 ต าบลกุดน้อย เชือ่ม 
บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 
ต าบลสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้
ประชาชนสัญจร
สะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 1,000 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 6,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมีความ
คงทนถาวรได้
มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกในการ
สัญจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 
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รายละเงียดโครถการัฒนนา 
แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

ส าหรฒัโครถการที่เก่นศฒกยภาัขงถงถค์กรสกครงถส่วนทองถิ่่นที่ใชอส าหรฒัการสระสานแผนนัฒนนาทองถิ่่น 
งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

 
    ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างเสริมระบบโครงสรา้งพื้นฐานเช่ือมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถการคา้ การลงทุนและเศรษฐกิจ 
    ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด : ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาเมือง 
       3. ยุทธศาสิร์การ ฒันนาดอานโครถสรอาถั้ืนฐาน แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1 : วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหส้อดคล้องกับความต้องการของประชาชน                                                                    
          3.2 แผนนถานงุิสาหกรรมแผละการโยธา 
 
ที ่

 
โครถการ 

 
วฒิิุสระสถค ์

เส้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ถัสระมาณ ฒิวชี้วฒด 
(KPI) 

นลที่คาดว่า 
จะปดอรฒั 

หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

17 โครงการกอ่สร้างถนน คสล. 
สายทางบ้านบ่อทอง 
หมู่ที่ 14 ต าบลกุดน้อย 
เชื่อมบ้านแก่นทา้ว หมู่ที่ 2  
ต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน 
จังหวัดนครราชสีมา 

1. เพื่อพัฒนาผวิ
จราจรให้มีความ
คงทนถาวร 
ได้มาตรฐาน  
2. เพื่อให้ประชาชน
สัญจรสะดวก  
 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว 3,500 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ คสล. 
ไม่น้อยกวา่ 21,000 
ตารางเมตร ไหลท่าง
หินคลุก กว้างเฉลี่ย 
ข้างละ 0.40 เมตร 
 

11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 11,550,000 -ร้อยละ 
ของประชาชน 
ที่สัญจรสะดวก 
-ระยะทางของ 
ถนนที่กอ่สร้าง 
แล้วเสร็จ 

1. ถนนมี
ความคงทน
ถาวรได้
มาตรฐาน 
2. ประชาชน 
สะดวกใน
การสญัจร  
 

อบจ. 
นครราชสีมา 

รวม 18  โครถการ - - 85,302,000 85,302,000 85,302,000 85,302,000 85,302,000 - - - 
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ัฒญชีครุภฒณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

1 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน งุสกรณ์งา่นัฒิรแผัังเนกสระสถค์  
(Smart Card Reader) (รายการที่ 59) 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 700 บาท  
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมก าหนด 
 

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 ส านักปลัด 

 

2 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โิ๊ะท าถานเหล็ก ขนาด 5 ฟุิ ัรองมกระจก 
จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 
 1. ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม. สูง 75 ซม. 
 2. มีลิ้นชักดา้นขวา 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 ส านักปลัด 

 

3 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 4 ล่้นชฒก จ านวน 1 ตู ้
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงานประมาณ  
 

6,900 6,900 6,900 6,900 6,900 ส านักปลัด 
 

4 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถส ารงถปฟฟ้า ขนาด 1 kVA (รายการที่ 63) 
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 ส านักปลัด 
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ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

5 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางี้ท าถาน จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500 บาท  
มีคุณลักษณะ ดังน้ี 
  1. เก้าอี้บุนวม 
  2. มีพนักพิงหลัง 
  3. ล้อเลือ่นปรับระดับได ้
  4. มีที่พกัแขนทั้งสองขา้ง  
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ  
 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ส านักปลัด 
 
 
 

6 
 
 
 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เครืง่ถสั๊มน้ างฒิ โนมฒิ ่ขนาด 250 w  
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงานประมาณ 
 

9,500 9,500 9,500 9,500 9,500 ส านักปลัด 
 

7 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถั่มั์เลเซงร ์หรืง LED ขาวด า  
(18 หน้า/นาที) (รายการที่ 44) จ านวน 1 เคร่ืองๆ 
ละ 2,600 บาท 
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

2,600 2,600 - 2,600 - ส านักปลัด 
 

 
 
 
 

8 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
งานบ้านงานนครัว 

เครืง่ถิฒดหญอา แผััลองจฒกรยาน  จ านวน 1 เคร่ือง   
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 ส านักปลัด 
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ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

9 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางีส้ภา งัิ. จ านวน 28 ตัวๆ ละ 4,500 บาท 
โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
1. พนักพิงระดับกลางมีเท้าแขน ปลายขา 5 แฉก 
ปรับระดับ บุหนัง มีโช้คแก๊ส  
2.ขนาดความกวา้งไม่น้อยกว่า 62 x 64 x 92 ซม. 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 ส านักปลัด 
 

10 
 
 
 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็กัานเลืง่นกระจก 5 ฟุิ สเีทาสลฒั 
จ านวน 2 ตู้ๆ ละ 5,500 บาท 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 ส านักปลัด 
 

11 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

ิ่อล าโัถเัส ขนาด 18 น่้ว จ านวน 1 เคร่ือง  
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ส านักปลัด 
 
 
 
 

12 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

จงรฒัภาั ชน่ดมงเิงร์ปฟฟ้า ขนาดเสอนทแผยถมุม 
150 น่้ว จ านวน 1 จอ 
   -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 
 

24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 ส านักปลัด 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

13 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน  
จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท 
(**เป้าหมายจัดหาปีละ 1 ตู้) 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงานประมาณ 
 

5,900  5,900  5,900  5,900  5,900  ส านักปลัด 
 

14 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 

ตู้ล าโัถเัสกลาถ ขนาด 15 น่้ว จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

7,500 
 

ส านักปลัด 
 
 

15 
 
 
 
 

แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ฒัดลมงุิ สาหกรรม 3 ขา ขนาดใั ฒัด 24 น่้ว   
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 3,000 บาท 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

6,000 
 

ส านักปลัด 
 
 

16 แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์โนอิัุ๊ก ส าหรฒั ถาน
สระมวลนล (รายการที่ 12) จ านวน 1 เคร่ือง  
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่
กระทรวงดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัคมก าหนด 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 ส านักปลัด 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 
 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

17 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

ริยนิ์ิ รวจการณ ์  
จ านวน 1 คัน 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากวา่ 2,000 ซีซี 
หรือก าลังเคร่ืองยนต์ สูงสุดไม่ต่ ากวา่ 1,000 
กิโลวัตต์ เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงานประมาณ 
 

1,479,000 
 

1,479,000 
 

1,479,000 
 

1,479,000 
 

1,479,000 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 

 

18 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน แผท่นยืนัรรยาย (โัเดยีม) แผััปมอ  
จ านวน 1 ตัว 
1. ขนาดไม่น้อยกว่า 65 x 50 x 115 ซม.  
(กว้าง x ลึก x สูง)  
2. ติดตราสัญลักษณ์ อบต.กุดน้อย 
   -สืบราคาจากท้องตลาดเนื่องจากไม่มีในบัญชี
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
๑ ส านักงบประมาณ 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ส านักปลัด 

19 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถั่มั์ Multifunction เลเซงร์ หรงื LED สี  
(รายการที่ 52) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

20 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 
 

กลองถิ่ายภาั DSLR  
จ านวน 1 ชุด ความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ 
ไม่น้อยกวา่ 18 ล้านพิกเซล 
  1. หน้าจอ LCD ขนาด ไม่น้อยกวา่ 3 น้ิว 
  2. พร้อมเลนส์ ชว่งไม่น้อยกว่า 18 – 55 mm 
  3. มีระบบออโต้โฟกัส 
  4. บันทึก VDO ระดับ Full HD 
  5. มีระบบแฟลตในตัว 
  6. สามารถถ่ายโอนขอ้มูลจากกลอ้งไปเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
  7. คู่มือการใช้งาน 
  8. อุปกรณ์บันทึกข้อมลู ไม่น้อยกว่า 32 GB 
  9. ฟิลเตอร์กันหน้าเลนส ์
  10. แบตเตอร่ี ส ารอง 1 ก้อน 
  11. รองรับการเชือ่มต่อแบบ HDMI 
  12. รองรับการบันทกึไฟล์ภาพ Jpeg, RAW  
  13. รองรับการบันทกึไฟล์วีดโีอ MOV, Mpeg4 
  14. มีกระเป๋าบรรจุกล้อง 
  15. มีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  16. ขาตั้งกล้อง ความสูงไม่น้อยกว่า 1.50 ม. 
  17. รับประกันสินค้าไม่น้อยกวา่ 1 ปี 
     -จัดหาโดยการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

32,000 
 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

21 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ฒัดลมิ่ดนนฒถ ขนาด 16 น่้ว (ติดตั้งห้องประชุม 
อบต.กุดน้อย) จ านวน 7 ตัวๆ ละ 1,500 บาท   
 1. ใบพัดพลาสตกิ 3 ใบ ขนาด 16 น้ิว 
 2. ตะแกรงครอบใบพัดเหล็ก กรอบพลาสตกิ 
คุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน 
 3. ปรับระดับแรงลมด้วยสายดึง 3 ระดับ 
 4. ปรับส่ายซ้าย - ขวาได้ และสายดึงบังคับส่ายได้
ตามต้องการ 
 5. มีระบบความปลอดภัยตัดไฟอัตโนมัต ิ
 6. ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 7. ผลิตภัณฑฉ์ลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

10,500 
 

10,500 
 

10,500 
 

10,500 
 

10,500 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 

เครืง่ถัฒนทึกเสียถด่จ่ิ งล จ านวน 1 เคร่ือง 
 1. บันทึกเสียงคุณภาพ LPCM / MP3 
 2. ความจ าในตัว 4 GBบันทึกเสียงได้นาน 
ไม่น้อยกวา่ 150 ชม. 
 3. ไมค์บันทกึในตัวมีความไวต่อเสยีงสูง S-Mic 
 4. ปรับบันทึกเสียงแบบกว้าง หรือ โฟกัส 
 5. ลดเสียงรบกวนขณะฟังจากไฟลเ์สียงหรือขณะ
บันทึก USB ในตัวต่อคอมพิวเตอร์ได้ตรง 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด 
เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

5,000 
 
 

5,000 
 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

ส านักปลัด 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

23 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เครืง่ถส่ัน้ า แผััหงยโข่ถ เครื่งถยนิด์ีเซล  
สูบน้ าได้ 3,800 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

119,000 
 

119,000 
 

119,000 
 

119,000 
 

119,000 
 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
 

24 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

ริัรรทุกน้ าดฒัเัล่ถแผัังเนกสระสถค ์ 
จ านวน 1 คัน 
1. ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ  
2. เคร่ืองยนต์ดีเซลมีก าลังแรงม้าสูงสุด ไม่น้อยกวา่  
240 แรงม้า หรือ มีก าลังเคร่ืองยนต์ไม่น้อยกวา่ 170 
กิโลวัตตข์ึ้นไป  
3. ปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  
4. น้ าหนักรถยนต์รวมน้ าบรรทุก (G.V.W)  
ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากหน่วยงานที่เคยจัดซ้ือ
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน  จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

5,900 
 
 
 

5,900 
 
 
 

5,900 
 
 

5,900 
 
 

5,900 
 
 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 
 

26 แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อล็งกเกงร์ 18 ช่งถ จ านวน 1 ตู ้
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

27 
 
 
 
 

แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า 
และวิทยุ 
 

เครืง่ถรฒัส่ถว่ทย ุระัั VHF – FM ชน่ดมงืิืง  
5 วฒิิ์ จ านวน 3 เคร่ืองๆ ละ 12,000 บาท 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

36,000 
 

ส านักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

 

28 แผนงานการเกษตร 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัถานสระมวลนล   
แผััท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
(รายการที่ 7) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

22,000 
 
 
 

22,000 
 
 

22,000 
 

  

22,000 
 
 

22,000 
 

ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม 
การเกษตร) 

 
 

 

29 แผนงานการเกษตร 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถั่มั์ Multifuntion เลเซงร์ หรืง LED สี 
(รายการที่ 52) จ านวน 1 เคร่ือง 
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 
 

15,000 - 15,000 - 15,000 ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม 
การเกษตร) 

 

30 แผนงานการเกษตร 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์การเกษตร 
 

เครืง่ถวฒดความชื้นเมล็ดัฒนธ์ุ จ านวน 1 เคร่ือง 
 -จัดหาโดยการสืบราคาจากทอ้งตลาดเนื่องจากไม่ม ี
ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

27,000 27,000 27,000 27,000 27,000 ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม 
การเกษตร) 

 

31 
 
 
 

แผนงานการเกษตร 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 

เครืง่ถั่มั์สมุดัฒญช ีแผละเชค็  จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด 
เน่ืองจากไม่มีตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

27,000 
 

ส านักปลัด 
(งานส่งเสริม 
การเกษตร) 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

32 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 บาน จ านวน 1 ตู ้
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑  
ส านักงบประมาณ 

5,900 5,900 5,900 5,900 - กองคลัง 
 

33 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร์โน๊ิ ัุ๊ก ส าหรฒัถานส านฒกถาน 
(รายการที่ 11) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

16,000 16,000 - 16,000 - กองคลัง 
 

34 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร์โน๊ิ ัุ๊ก ส าหรฒัถานสระมวลนล 
(รายการที่ 12) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

22,000 - 22,000 - 22,000 กองคลัง 
 

35 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถั่มั์เลเซงร ์หรืง LED ขาวด า 
ชน่ด Network แบบที ่1 (28 หน้า/นาที) 
(รายการที่ 45) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

8,900 - 8,900 - 8,900 กองคลัง 

36 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถส ารงถปฟฟ้า ขนาด 1 kVA (รายการที่ 63) 
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

5,800 - 5,800 - 5,800 กองคลัง 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

37 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัส านฒกถาน 
(จอแสดงภาพไม่น้อยกวา่ 19 น้ิว) (รายการที่ 6)  
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

17,000 - 17,000 - 17,000 กองคลัง 

38 แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัถานสระมวลนล  
แผััท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
(รายการที่ 7) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

22,000 22,000 - 22,000 - กองคลัง 

39 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางีส้ านฒกถานส าหรฒัง านวยการ 
จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะดังน้ี 
 1. เกา้อี้บุหนัง 
 2. มีพนักพิงสูง 
 3. ล้อเลือ่นปรับระดับได ้
 4. มีทีพ่ักแขนทั้งสองข้าง 
 5. เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีด า 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงบประมาณ 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

40 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โิ๊ะท าถานเหล็ก ขนาด 5 ฟุิ ัรองมกระจก 
จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะดังน้ี 
 1. ขนาดกว้าง 75 ซม. ยาว 150 ซม.  
 2. มีลิ้นชักดา้นขวา 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ  ๑  ส านักงบประมาณ 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

8,000 
 

กองชา่ง 
 
 
 

41 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัถานสระมวลนล  
แผััท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
(รายการที่ 7) จ านวน 1 เคร่ือง  
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลาง
และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

22,000 
 

22,000 22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

กองชา่ง 
 

42 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 
 
 

ริัรรทุก (ดเีซล) ขนาด 1 ิฒน ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด 
ไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  
แบบดับเบิ้ลแค็บ จ านวน 1 คัน 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านัก
งบประมาณ 

854,000 
 

854,000 
 

854,000 
 

854,000 
 

854,000 
 กองชา่ง 

 
 
 
 

 

 

43 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  เครืง่ถสรฒังากาศ แผััแผยกส่วน  
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน 
ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกั
งบประมาณ 

46,100 
 

46,100 
 

46,100 
 

46,100 
 

46,100 
 

กองชา่ง 

 

แผัั น. 03 
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ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

44 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางีส้ านฒกถาน จ านวน 1 ตัว คุณลักษณะดังน้ี 
  1. เก้าอี้บุหนัง 
  2. มีพนักพิงสูง 
  3. ล้อเลือ่นปรับระดับได ้
  4. มีที่พกัแขนทั้งสองขา้ง 
  5. เบาะหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีด า 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

2,5๐๐ 
 

2,5๐๐ 2,5๐๐ 
 

2,5๐๐ 
 

2,5๐๐ 
 

กองชา่ง 
 
 
 
 

45 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัถานส านฒกถาน 
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)  
(รายการที่ 6) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

17,000 
 

17,000 
 

17,000 
 

17,000 
 

17,000 
 

กองชา่ง 
 

46 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  
 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถั่มั์ Multifunction แผััฉีดหมึก 
ัรองมิ่ดิฒ้ถิฒถหมึกั่มั์ (Ink Tank Printer)  
(รายการที่ 50) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

7,500 
 

7,500 
 
 

7,500 
 
 

7,500 
 
 

7,500 
 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

47 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถั่มั์แผััฉีดหมึก (Inkjet Printer)  
ส าหรฒักระดาษ ขนาด A3 (รายการที่ 43) 
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

6,300 
 

6,300 
 

6,300 
 

6,300 
 

6,300 
 

กองชา่ง 

48 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
  

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

ริจฒกรยานยนิ ์ขนาด 120 ซีซี จ านวน 1 คัน 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 
 

54,700 
 

54,700 
 

54,700 
 

54,700 
 

54,700 
 

กองชา่ง 
 

49 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

ริกระเชอาซง่มปฟฟ้า ชน่ด 6 ลอง เป็นรถบรรทุก 
เททา้ย เคร่ืองยนต์ดีเซล ชนิด 6 ล้อ มีก าลังแรงม้า 
ไม่น้อยกวา่ 150 แรงม้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิค 
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟา้ ยกสูงไม่น้อยกวา่ 12 เมตร 
จ านวน 1 คัน 
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากหน่วยงานที่เคยจัดซ้ือ
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

2,300,000 
 

กองชา่ง 

50 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

งุสกรณ์งา่นัฒิรแผัังเนกสระสถค์  
(Smart Card Reader) (รายการที่ 59) 
 จ านวน 1 เคร่ือง  
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

กองชา่ง 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

51 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน  ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน จ านวน 1 ตู ้
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

กองชา่ง 

52 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครืง่ถิัด่น จ านวน ๑ เคร่ือง 
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

21,000 
 

กองชา่ง 
 
 

 

53 แผนงาน 
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส ารวจ กลองถระดฒั ขนาดก าลฒถขยาย 30 เท่า 
จ านวน 1 ชุด 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

30,600 
 

30,600 
 

30,600 
 

30,600 
 

30,600 
 

กองชา่ง 
 

54 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

โทรทฒศน์ แผงล ง ีด ี(LED TV) ระดับความละเอียด
จอภาพ 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว  
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

5,400 
 

5,400 5,400 
 

5,400 
 

5,400 
 

กองการศึกษา 

55 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์
 

เครืง่ถคงมั่วเิงร ์ส าหรฒัถานสระมวลนล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว)   
(รายการที่ 7) จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

22,000 
 

กองการศึกษา 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

56 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน โิ๊ะท าถานเหล็ก ขนาด 5 ฟุิ ัรองมกระจก 
จ านวน 3 ตัวๆ ละ 8,000 บาท คุณลักษณะดังน้ี 
  1. ขนาดไม่น้อยกวา่ 154 x 78 x 75 ซม. 
  2. พ่นสีอพี็อกซ่ี 
  3. ลิ้นชักขวา 3 ลิ้นชัก, ซ้าย 3 ลิ้นชัก,  
      กลาง 1 ลิ้นชัก 
  4. มีกุญแจล๊อค  5. มีที่วางเทา้ 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

24,000 
 

กองการศึกษา 
 
 
 

57 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางี้ท าถานขนาดกลาถ มีลองเลื่งน จ านวน 3 ตัวๆ 
ละ 4,000 บาท คุณลักษณะดังน้ี 
 1. มีล้อเลือ่น 
 2. มีทีท่้าวแขน 
 3. ปรับระดับสูง ต่ าได้ด้วยโช๊ค  
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์กองมาตรฐาน
งบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

12,000 
 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 

58 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 
 

งุสกรณ์งา่นัฒิรแผััเงนกสระสถค์  
(Smart Card Reader) (รายการที่ 59) 
จ านวน 1 เคร่ือง  
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคา
กลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

กองการศึกษา 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ 
หน่วยถาน 

รฒัน่ดชงัหลฒก 2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

59 แผนงานการศึกษา  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

5,900 
 

กองการศึกษา 
 

60 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน งุสกรณ์งา่นัฒิรแผััเงนกสระสถค์  
(Smart Card Reader) (รายการที่ 59) 
จ านวน 1 เคร่ือง  
 -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

700 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

61 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

5,900  5,900  5,900 กอง 
สาธารณสขุฯ 

62 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เครืง่ถั่นหมงกควฒน จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านกังบประมาณ 
 

 59,000  59,000  กอง 
สาธารณสขุฯ 

63 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เกอางี้ท าถาน จ านวน 1 ตัว โดยมีคุณลักษณะดังน้ี 
 1. เกา้อี้บุนวม 
 2. มีพนักพิงหลัง 
 3. ล้อเลือ่นปรับระดับได ้
 4. มีทีพ่ักแขนทั้งสองข้าง 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

3,000 
 

 
 

 
 

3,000 
 

 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 
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แผัั น. 03 



 
 

ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั

หลฒก 
2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

64 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
การแพทย์ 

เครืง่ถวฒดงุณหภ่ม่หนอานากหรืงฝา่มืง 
จ านวน 1 เคร่ือง 
1. ความแม่นย าในการวดัอุณหภูมิสงู : สูงขึ้น ± 2 
องศาเซลเวียส  
2. มีจอแสดงผลแบบระบบดิจิทัลชว่งการวัด 
3. แจ้งเตือนอัตโนมัติเมือ่อุณภูมิเกนิก าหนดด้วย
เสียงและไฟแฟลช 
4. เคร่ืองจะปิดเองอัตโนมัติภายใน 5 วินาท ี
เมื่อไม่ใช้งาน 
   -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาดเน่ืองจาก 
ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ์
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 

3,490  3,490  3,490 กอง 
สาธารณสขุฯ 

65 แผนงานสาธารณสุข  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว 

ิ่อเย็น ขนาด 5 ค่วั่กฟุิ จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

6,400  
 

6,400 
 

 
 

 
 

กอง 
สาธารณสขุฯ 

66 แผนงาน 
เคหะและชุมชน  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

ริยนิ์ัรรทุกขยะแผัังฒดทอาย 
ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ า
กว่า 6,000 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต ์
ไม่ต่ ากว่า 170 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ 
ส านักงบประมาณ 

2,400,000 2,400,000 
 

2,400,000 2,400,000 
 

2,400,000 กอง 
สาธารณสขุฯ 
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ัฒญชีครุภฒณฑ์ 
                      แผนนัฒนนาทองถิ่่น (ั.ศ. 2566 – 2570) 

                 งถค์การัร่หารส่วนิ าัลกุดนองย  ง าเภงสีค่้ว  จฒถหวฒดนครราชสีมา 

ท่ี แผนนถาน หมวด 
 

สระเภท 
เส้าหมาย 

(นลนล่ิขงถครุภฒณฑ์) 

ถัสระมาณ หน่วยถาน 
รฒัน่ดชงั

หลฒก 
2566  
(ัาท) 

2567  
(ัาท) 

2568 
(ัาท) 

2569  
(ัาท) 

2570 
(ัาท) 

67 แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์
  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ ์
คอมพิวเตอร ์
หรืออิเลก็ทรอนกิส ์

เครืง่ถคงมั่วเิงร์โน๊ิ ัุ๊ก  
ส าหรฒัถานส านฒกถาน (รายการที่ 11)  
จ านวน 1 เคร่ือง 
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ทีก่ระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจ
และสังคมก าหนด 
 

16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

68 แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์
  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็ก แผัั 2 ัาน จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยมีคุณลักษณะตามบัญชรีาคา
มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 
๑ ส านักงบประมาณ 
 

5,900 5,900 5,900 5,900 5,900 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

69 แผนงาน 
สังคมสงเคราะห ์
  
 

ครุภัณฑ ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน ิ่อเหล็กัานเลืง่นกระจก 5 ฟุิ สเีทาสลฒั 
จ านวน 1 ตู ้
  -จัดหาโดยการสืบราคาจากท้องตลาด
เน่ืองจากไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ ส านักงบประมาณ 
 

 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 กอง 
สวัสดิการ

สังคม 
 

รวม 69 รายการ 10,581,890 10,581,890 10,581,890 10,581,890 10,581,890 - 
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