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ส่วนที่  5  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557– 2559)   องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 38 18,670,000 87 75,770,000 66 50,540,000 191 144,980,000 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 15 2,750,000 14 2,550,000 14 2,550,000 43 7,850,000 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม 22 6,108,000 19 5,898,000 20 5,968,000 61 17,974,000 
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 37 4,399,000 38 5,199,000 37 3,199,000 106 12,797,000 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 8 700,000 8 700,000 8 700,000 24 2,100,000 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 780,000 7 870,000 4 470,000 16 2,120,000 
7.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองบริหารให้มีประสิทธิภาพ 34 5,260,000 19 1,550,000 19 17,407,000 72 24,217,000 

รวม 159 38,667,000 192 92,370,000 168 80,834,000 519 211,871,000 
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ส่วนที่  5  รายละเอียดโครงการพัฒนา 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2559) 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน  อ าเภอบัวใหญ่   จังหวัดนครราชสีมา 

1.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1  โครงการปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมถนน  สะพานทางระบายน้ าทางเท้า 
 

 
ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

1 ติดตั้งราวเหล็กข้ามฝายน้ าล้น
บ้านดอนรี  หมู่ที่  7 

เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย
ในการข้ามฝายน้ าล้น 

ติดตั้งราวเหล็ก ข้ามน้ าฝายน้ าลน้  
บ้านดอนรี   ระทาง 20  เมตร     

- 30,000 
อบต. 

- ประชาชนมีความปลอดภัย
จากการสัญจรข้ามฝายน้ าลน้ 

กองช่าง 

2 ซ่อมแซมสะพานขา้มล าห้วย
บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการข้ามล าห้วย 

ซ่อมแซมสะพานไม้ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ระยะทาง  40   เมตร 

- 200,000 
อบต. 

- การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
ประหยัดเวลาและต้นทุนใน
การขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

3 ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง
อีสานเขียว บา้นโนนนางาม  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการข้ามล าห้วย 

ซ่อมแซมสะพานไม้ขนาดกว้าง  3  
เมตร  ระยะทาง  20   เมตร 

100,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
ประหยัดเวลาและต้นทุนใน
การขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

4 ซ่อมแซมสะพานขา้มล าห้วย เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการข้ามล าห้วย 

ซ่อมแซมสะพานไม้ขนาดกว้าง ใน
เขตต าบลดอนตะหนิน 

200,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวกปลอดภัย
ประหยัดเวลาและต้นทุนใน
การขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
5 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กข้ามล าห้วยบ้านทองหลาง
น้อยเชื่อมกับเขตอ าเภอสีดา 

เพื่อให้การคมนาคมระหว่าง
ต าบลดอนตะหนนิและ
ต าบลโนนประดู่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัย 

สะพาน  คสล.    ขนาดกว้าง  4 
เมตร  ระยะทาง  50  เมตร พร้อม
ทางเท้าขา้งละ  0.50  เมตร 

1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

6 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กบ้านน้ าบา่ 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยในการข้ามล าห้วย 

สะพาน  คสล.    ขนาดกว้าง  4 
เมตร  ระยะทาง  50  เมตร พร้อม
ทางเท้าขา้งละ  0.50  เมตร 

- 1,500,000 
อบจ. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

7 สร้างราวสะพานข้ามล าห้วย
บ้านเกาะ (เหล็ก) 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยของประชาชนใน
การข้ามล าห้วย 

ก่อสร้างราวเหล็กสะพานข้ามล า
ห้วยบ้านเกาะ ความยาว ประมาณ 
25 เมตร  

- 30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคมและ
มีความปลอดภัย 

กองช่าง 

8 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยหัวระเริงคลอง
อีสานเขียว  บา้นทองหลางน้อย   

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน  คสล.  ทิศ
ตะวันออกบ้าน  ขนาดกวา้ง  6  
เมตร  ระยะทาง  40  เมตร  พร้อม
ทางเข้าข้างละ  0.50  เมตร 

- 2,800,000 
อบจ. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็กข้ามล าห้วยบ้านกู ่

เพื่อให้การคมนาคมระหว่าง
ต าบลดอนตะหนนิและ
ต าบลโนนประดู่มีความ
สะดวก รวดเร็ว และมีความ
ปลอดภัย 

สะพาน  คสล. ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  30  เมตร  พร้อม
ทางเข้าข้างละ  0.50 เมตร 

1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 
 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
10 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็กข้ามล าห้วยบ้านดอนรี  2  
จุด 

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และปลอดภัย 

ก่อสร้างสะพาน  คสล. ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  30  
เมตร  พร้อมทางเท้าข้างละ  
0.05  เมตร 

- 1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

11 ก่อสร้างถนนดนิ บา้นกู่ – บ้าน
โคกกลาง 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดนิ ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   
0.60  เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

12 ก่อสร้างถนนดนิสายดอน 
บ้านกู ่

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดนิ ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   
0.60  เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

13 ก่อสร้างถนนดนิจากสามแยก
นานางอรุณ- สามแยกนาวงั
หอม  บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดนิ ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   
0.60  เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

14 ปรับปรุงถนนดนิสายหนองแก – 
นาหนองโก  บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดนิ ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนา   
0.60  เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

15 ปรับปรุงถนนดนิสามแยก โนน
หญ้าขน – ป่าช้าบ้านน้ าบา่    

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนดนิ  กว้าง 5 เมตร 
สูง 0.60  เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
16 ก่อสร้างถนนเลียบคลองหนอง

แก – บ้านโนนนางาม 
เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดนิเลียบคลอง
หนองแก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,000 เมตร สูง 0.60 เมตร 

300,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนนในหมู่บา้นโนนนา
งาม สายตารัตน์ – นาตาเพิ่ม  

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนดนิ  กว้าง 5 เมตร 
สูง 0.60  เมตร ยาว 1,000 
เมตร 

- - 200,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

18 ปรับปรุงถนน ดนิ บา้นโคก
สะอาด (ติดรึมบึงบา้นหนอง
พานปาน) 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ ผิวจราจรกว้าง  
5  เมตร  ยาว  200  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.30  เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 150,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

19 ปรับปรุงถนน ดนิ บา้นโคก
สะอาด กว้าง 8 เมตร ยาว 
2,000  เมตร หนา 0.60 เมตร 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ ผิวจราจรกว้าง  
6  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 150,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

20 ก่อสร้างถนนดนิบา้นน้ าบ่าจาก
บ้านนางใย – บ้านนางอุทัย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดนิ ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  3  เมตร  ยาว 70  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

60,000 
อบต. 

60,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
21 ก่อสร้างถนนดนิบา้นดอนร ีจาก

นาตานนั – นานายบัวส ี
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดนิ ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  4  เมตร  ยาว 1,800  
เมตร   หนาเฉลี่ย  0.60  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 160,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 ปรับปรุงถนน ดนิ บา้นโคก
สะอาด  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ ขนาดผิว
จราจร กว้าง  6 เมตร ยาว 150  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

200,000 
อบต. 

- - ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

23 ปรับปรุงถนนดนิ  สายโรงเรียน-
จดเขตต าบลเสมาใหญ่  บ้าน
กระเบื้อง 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ กว้าง  5  
เมตร  ยาว  1,000   เมตร  
หนา เฉลี่ย  0.50  เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 150,000 
อบต 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

24 ปรับปรุงถนนดนิสายห้วยดอนรี 
– ถนน ร.พ.ช. หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ กว้าง  5  
เมตร  ยาว  1,500   เมตร  
หนา เฉลี่ย  0.50  เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 200,000 
อบต 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 
 

กองช่าง 

25 ปรับปรุงถนนดนิบา้นโคก
สะอาดสายปตูา –  บ้านโคก
เพ็ด  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000  
เมตร   หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- - 700,000
อบต 

 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
26 ปรับปรุงถนนดนิสายบา้น

เกาะ-ห้วยวังหิน เขต
ติดต่อต าบลโนนตาเถร 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว  2,000  เมตร  
หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น 

- - 300,000 
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

27 ปรับปรุงถนนสายดอนป่า
ช้า-บ้านน้ าบ่า  บ้านเกาะ 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ  ขนาดผิวจราจร
กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร 
หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น 

- 250,000
อบต. 

250,000
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

28 ปรับปรุงถนนสายติด
คลองสายหนองขาม-
หนองแวง  บ้านโคกน้อย 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว 1,000  เมตร  
พร้อมวางท่อ  2  จุดๆ  ละ  8 ท่อน
หนาเฉลี่ย 0.50เมตร พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น 

- 400,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

29 
ปรับปรุงถนนดนิ บา้น
ดอนกุดตะโพธิ์ –  บ้าน
โคกกลาง ต าบลเสมาใหญ่ 

เพื่อการคมนาคมระหว่างต าบล
ดอนตะหนินและต าบลเสมาใหญ่ 
สะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิ  กว้าง  5  เมตร  
ยาว  1,000  เมตร  สูง  50  
เซนติเมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับ
แน่น 

200,000 
อบจ. 

200,000 
อบจ. 

200,000 
อบจ. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

30 ปรับปรุงถนนสายสะพาน
บ้านเกาะ-วัดหนองม่วง
บ้านเกาะ หมู่ที่ 13 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนดนิสะพานบ้านเกาะ-
วัดหนองม่วง  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
4  เมตร ยาว 1,500  เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- - 300,000 
อบต./
อบจ. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
31 ก่อสร้างถนนดนิสาย

หนองแกบ้านโนนนางาม 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนสายหนองแก  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  6  เมตร ยาว 2,000  
เมตรหนาเฉลี่ย  0.05 เมตร  พร้อม
เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนดนิสายเลียบ
คลอง  บ้านโนนนางาม  
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนดิน สายเลียบคลอง 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร ยาว 
800  เมตรหนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 400,000 
อบต. 

400,000 
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

33 ก่อสร้างถนนดนิบา้นโนน
นางาม  หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดนิ  สายตะวนัตกบ้าน 
ขนาดผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว  
400  เมตร หนาเฉลี่ย  0.50  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

34 ก่อสร้างถนนในหมู่บา้น
โนนนางาม สายตารัตน์ – 
นาตาเพิ่ม  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนดนิ  กว้าง 5 เมตร สูง 
0.60  เมตร ยาว 1,000 เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน  บา้นน้ า
บ่า  หมู่ที่ 3 

เพื่อการไหลระบายของน้ าได้
สะดวกรวดเร็ว  แก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตขนาด
ความกว้างปากราง  0.50  เมตร  
จากบ้านนางเพชร – นางพนู  รวม
ระยะทาง  100  เมตร 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านดอนร ี

เพื่อการไหลระบายของน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร 

ก่อสร้างทางระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.50  เมตร  
รวมระยะทาง  200  เมตร 
 

- 400,000 
อบต. 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

37 ก่อสร้างทางระบายน้ า
จากล าห้วยกระเบื้อง-
หนองส าโรง  หมู่ที่ 8 

เพื่อการไหลระบายของน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร 

ก่อสร้างทางระบายน้ า ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง  0.50  เมตร  
รวมระยะทาง  200  เมตร 

400,000 
อบต. 

- - เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

38 ก่อสร้างทางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน บา้น
ทองหลางน้อย 

เพื่อการไหลของน้ าได้สะดวกรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร   

ก่อสร้างรางระบายน้ า  ทิศ
ตะวันตก  -  สามแยกทิศ
ตะวันออก  ขนาดกว้างปากราง    
0.50   เมตร  รวม  ระยะทาง    
200  เมตร 

- - 300,000 
อบต. 

 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

39 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านบา้นโนน
นางาม  

เพื่อการไหลระบายของน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว  แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต 
จากโรงเรียน-วัด ขนาดความ
กว้างปากราง  0.50  เมตร   
ระยะทาง  300  เมตร 

300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

40 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้าน   บา้น
ดอนตะหนิน 

เพื่อการไหลระบายของน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว  แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
ขนาดความกวา้งปากราง  0.50  
เมตร  รวม  ระยะทาง  200  ม. 

600,000 
อบต. 

600,000 
อบต. 

- เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
41 ก่อสร้างรางระบายน้ า

ภายในหมู่บ้าน   บา้นโคก
น้อย 

เพื่อการไหลระบายของน้ าไดส้ะดวก
รวดเร็ว  แก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎร 

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
ขนาดความกวา้งปากราง  0.50  
เมตร รวมระยะทาง  200 เมตร 

700,000 
อบต. 

- - เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

42 ขุดขยายสระปาหมู่บ้าน
เกาะ 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าเพื่อการอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

ขุดขยายสระปาหมู่บ้านเกาะ 200,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีน้ าเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคอย่าง
เพียงพอ 

กองช่าง 

43 ก่อสร้างรางระบายน้ ารูป
คางหมู  ภายในหมู่บา้น
กระเบื้อง   

เพื่อแก้ไขน้ าท่วมขังภายในหมู่บา้น ท า
ให้การระบายน้ าไดส้ะดวกรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร   

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักน้ า  ขนาดความ
กว้างปากราง  0.50  เมตร  
รวมระยะทาง  500  เมตร 

500,000 
อบต. 

- - เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

44 ก่อสร้างรางระบายน้ า
ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด 

เพื่อแก้ไขน้ าท่วมขังภายในหมู่บา้น ท า
ให้การระบายน้ าไดส้ะดวกรวดเร็ว
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร   

ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
พร้อมบ่อพักน้ า  ขนาดความ
กว้างปากราง  0.50  เมตร  
รวมระยะทาง  200  เมตร 

- 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เพื่อแก้ปัญหาน้ าท่วมขัง
ภายในหมู่บ้าน 

กองช่าง 

45 ก่อสร้างถนนลูกรังภายใน
หมู่บ้าน สายศาลา
กระเบื้อง – นาตานัน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง  4  
เมตร  ยาว  200  เมตร   หนา
เฉลี่ย  1.00  เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น 

- - 200,000 
อบต. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

 
-30- 

 
 

ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

46 ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้านดอนร ี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรขนส่งสินค้า การเกษตร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้านดอนรี 
ขนาดผิวจราจร  กว้าง  6  เมตร  ยาว  
500   เมตร  หนาเฉลี่ย  1.00  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 200,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก  
รวดเร็ว 

กองช่าง 

47 ปรับปรุงถนนลูกรัง จากล า
ห้วยบ้านน้ าบ่า – บ้านโนน
นางาม   

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  ขนาดกว้าง  4  
เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนา   0.10  
เมตร    พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 200,000 
อบต. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทนุในการขนส่ง
ผลผลติ 

กองช่าง 

48 ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน
โนนนางาม  สายตาแก้ว – 
ตาสร้อย 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวกและปลอดภัย 

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง   5  เมตร  ยาว  
1,000   เมตร  หนา  0.10  เมตร 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 200,000 
อบต. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลา
และต้นทนุในการขนส่ง
ผลผลติ 

กองช่าง 

49 ก่อสร้างถนนลูกรัง ภายใน
หมู่บ้าน  สายตะวันออก – 
สายตะวันตก  บา้นดอนรี 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาสะดวก
รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน กว้าง  
5  เมตร  ยาว  500   เมตร  หนา เฉลี่ย  
0.10  เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 150,000 
อบต 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

50 ปรับปรุงถนนลูกรังบ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาไดส้ะดวก
รวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรัง  จากสามแยกนาตา
อินทร ์– นาตาสร้อยขนาดผิวจราจรกว้าง  
4  เมตร  ยาว  1,000  เมตร  หนาเฉลี่ย 
0.10  เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 400,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

51 ปรับปรุงถนนสายติด
คลองสายหนองขาม-
หนองแวง  บ้านโคกน้อย 
หมู่ที่ 10 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนลูกรังขนาดผิวจราจร
กว้าง  4  เมตร ยาว 1,000  เมตร  
พร้อมวางท่อ 2  จุดๆ  ละ  8  ท่อน 
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 400,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

52 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บ้านน้ าบ่า-บ้านเกาะ  
(ถนนเลียบล าห้วย)   

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง  4  เมตร  
ยาว 2,500  เมตร  หนา 0.10 เมตร 

- 200,000 
อบต 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก  รวดเร็ว 

กองช่าง 

53 ก่อสร้างถนนลูกรังจาก
บ้านน้ าบ่า – บ้านดอนตะ
หนิน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  ขนาดผิวจราจร  
กว้าง  5  เมตร  ยาว  3,000  เมตร   
หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  พร้อมเกรด
เกลี่ยบดทับแน่น 

- 400,000
อบต/อบจ. 

400,000
อบต/อบจ. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก   
 

กองช่าง 

54 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
เหนือ-สะพานข้ามล าห้วย
บ้านดอนรี 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดผิว
จราจร  กว้าง  4  เมตร  ยาว  700  
เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

 150,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 

55 ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย
บ้านทองหลางน้อย หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุกสายศาลา- 
สะพาน  ผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  
ยาว  200  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 150,000 
อบต. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวกปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

56 ก่อสร้างถนนสายบา้น
ศรีรักษา  หมู่ที่  2 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน หินคลุกจากทางหลวงชนบท-
ตะวันออกบ้านผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว   
2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 500,000 
อบต./
อบจ. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

57 ก่อสร้างถนนหินคลุก 
จากบ้านน้ าบา่ – บ้าน
ดอนตะหนิน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน หินคลุกจากทางหลวงชนบท-
ตะวันออกบ้านผิวจราจรกว้าง  5  เมตร  ยาว   
3,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  เมตร  
พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 700,000 
อบต./
อบจ. 

- ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

58 ก่อสร้างถนนสายบา้น
น้ าบา่สายหนา้วัด – 
หลังวัด 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรขนส่งสินค้าการเกษตรได้
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจรกว้าง  4  
เมตร  ยาว  2,000   เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10  
เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- - 550,000 
อบจ. 

 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก   

กองช่าง 

59 ก่อสร้างถนนหินคลุก
สายบา้นกรวย –  บ้าน
เกาะ  หมู่ที่ 12 

  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร
ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร  กว้าง  
4  เมตร  ยาว  2,000  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.20  เมตร  พร้อมวางท่อ 3  จดุๆ ละ  5  
ท่อน  เกรดเกลี่ยบดทับแนน่ 

- 800,000 
อบจ. 

800,000 
อบจ. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

60 ก่อสร้างถนนสายหนอง
แดง-โคกกลาง  (บ้านกู)่ 

เพื่อให้เกิดความสะดวกในการ
สัญจรขนส่งผลิตภัณฑ์การเกษตร
ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร  กว้าง  
5  เมตร  ยาว  1,500  เมตร  หนาเฉลี่ย  
0.20  เมตร  พร้อมวางท่อ 3  จดุๆ 
 ละ  5  ท่อน  เกรดเกลี่ยบดทับแน่น 

- 800,000 
อบจ. 

800,000 
อบจ. 

ประชาชนในพื้นที่และ
ใกล้เคียงมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
61 ก่อสร้างถนนหินคลุก – 

ล าห้วย บา้นกู ่
เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสัญจรขนส่งผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านกู-่  ล าห้วย  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ยาว  500  เมตร  
หนา   0.10  เมตร 

- 200,000 
อบต. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

62 ปรับปรุงถนนหินคลุกบ้าน
โนนนางาม 

เพื่อให้เกิดความสะดวกใน
การสัญจรขนส่งสินผลิตภัณฑ์
การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว 

ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านโนนนางาม 
กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 
0.10 เมตร 

- - 150,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

63 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ทองหลางน้อย ต าบลดอน
ตะหนิน เชื่อมบา้นโนน
สะอาดต าบลโนนประดู ่

เพือ่ให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมระหว่างต าบลดอน
ตะหนินและต าบลโนนประดู่
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน หินคลุกเชื่อมระหว่างต าบล
ดอนตะหนินกบัต าบลโนนประดู ่ ขนาด
กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  4,000  ม. 
หนา 0.10  ม.  

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

64 ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน
ทองหลางน้อยต าบลดอน
ตะหนิน เชื่อมบา้นเสว
ต าบลโนนประดู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน หินคลุกเชื่อมระหว่างต าบล
ดอนตะหนินกบัต าบลโนนประดู ่ ขนาด
กว้าง  6  เมตร  ระยะทาง  2,500  ม. 
หนา 0.10   

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

1,000,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

65 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านน้ าบา่  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น จาก
บ้านนางพันธ์ –บ้านนางชอบกวา้ง  3  
เมตร ยาว  100 ม. หนา 0.15  ม.  

- 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

66 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านเกาะ-บ้านน้ าบ่า 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะ-บ้านน้ า
บ่าขนาดความกวา้ง  4  เมตร ยาว  
2,000 ม. หนา 0.15  ม.  

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

2,000,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

67 
ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านกู่ หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
บ้านนายอยู่ –นายแจ่มกวา้ง  3  
เมตร ยาว  80 ม. หนา 0.15  ม.  

- 180,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

68 ก่อสร้างถนนคอนกรีต
ภายในหมู่บ้านดอนตะ
หนิน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
100  ม.  หนา 0.15  ม.  

- 250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

69 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ดอนตะหนิน – บ้านกรวย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
1,000  ม.  หนา 0.15  ม.  

- 2,000,000 
อบต./
อบจ. 

2,000,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

70 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านกู่  หมู่ 4   

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมูบ่้านกู่   
จากบ้านนายจักกฤษ-นายสัมฤทธิ์ 
กว้าง 3  เมตร  ระยะทาง  50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

100,000 
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

71 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านบา้นกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวก 

ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางชุบ – 
บ้านนางแสง  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง 180  เมตร  หนา  0.15  
เมตร 

- 360,000 
อบต. 

360,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

72 ก่อสร้างถนน คสลบา้นกู่ 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

สายบา้นนายสุพจน-์ สระน้ า  ชว่งที่ 1 
กว้าง 5 เมตร ยาว  210  หนา 0.15 
เมตร ช่วงที่ 2  ขนาดกวา้ง 4  เมตร 
ยาว 80  เมตร หนา 0.15เมตร 

600,000 
อบต./
อบจ. 

600,000 
อบต./
อบจ. 

600,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

73 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในหมู่บ้านบา้นกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
นางร าไพ – ทางหลวงชนบท  
ขนาดกว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  
150  เมตร  หนา   0.15  เมตร 

- 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป-มา 

กองช่าง 

74 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านบา้นกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. สายบ้าน
นางต้ม – สระใน ขนาดกว้าง  3 
เมตร  ระยะทาง  70  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 120,000
อบต 

120,000
อบต 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

75 ก่อสร้างถนน คสล.  
ภายในหมู่บ้านบา้นกู่  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้าน
นางตุน่ – บ้านนายคง  ขนาด
กว้าง  3  เมตร  ระยะทาง  70  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 120,000
อบต 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

76 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา
ปากทาง –สามแยกตะวันตก
หมู่บ้าน  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  900  ม.  หนา 0.15  
ม.  

2,000,000 
อบต./
อบจ. 

2,000,000 
อบต./
อบจ. 

2,000,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  - มา 

กองช่าง 

77 ก่อสร้างถนน  คสล. บ้าน
โคกน้อย –   วัดโคกเสี่ยว 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  จากบา้น
โคกน้อย-วัดโคกเสี่ยว  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  150  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

 300,000 
อบต. 

300,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

78 ก่อสร้างถนน  คสล 
ภายในบา้นโคกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู
บ้าน  ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ระยะทาง  100  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

 ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

79 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา
สามแยกตะวนัออก – 
ตะวันตก 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. ภายในหมู
บ้าน  ขนาดกวา้ง  4  เมตร  
ระยะทาง  100  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

 ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

80 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในหมู่บ้านโนนนางาม 
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. ภายใน
หมู่บ้านโนนนางาม  สายบ้าน
นางปา- สามแยกสวนตารัตน์ 
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,000  เมตร  หนา  0.15 เมตร 

2,500,000 
อบต./
อบจ. 

2,500,000 
อบต./
อบจ. 

2,500,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

81 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในหมู่บ้าน โนนนา
งาม หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  สายบ้าน
สระระหุ่งบ้านโนนนางาม ขนาด
กว้าง  4  เมตร  ระยะทาง  70  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

180,000 
อบต. 

180,000 
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

82 ก่อสร้างถนน  คสล. บ้าน
โนนนางาม หมู่ที่ 9-บ้าน
ดอนบก ต าบลเสมาใหญ ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. บ้านโนนนา
งาม  - บ้านดอนบก  ขนาด
กว้าง   5  เมตร  ระยะทาง 800  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

2,100,000 
อบจ. 

 

2,100,000 
อบจ. 

 

2,100,000 
อบจ. 

 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
87 ก่อสร้างถนน  คสล.  ภายใน

หมู่บ้านโนนนางาม  
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม 
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.จากบา้นนาย
เคน – บ้านนายวุฒิ  ขนาดกว้าง   
4 เมตร  ระยะทาง 50  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- - 100,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป  -  มา 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล.  ภายใน
หมู่บ้านดอนตะหนิน       
หมู่ที่  5 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน   คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร ยาว  150 เมตร หนา 
0.15  เมตร 

- 300,000 
อบต./
อบจ. 

300,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

84 
ก่อสร้างถนน คสล. สายเข้า
หมู่บ้านทางทิศเหนือบา้น
ดอนกุดตะโพธิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  หนา  0.15  เมตร 
ระยะทาง  300  เมตร 
 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

85 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก
น้อย สายโคกน้อย-หนอง
นาด ต าบลคูขาด 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล.                      
ขนาดกว้าง  5  เมตร  ระยะทาง  
1,000  เมตร  หนา  0.15  เมตร  
พร้อมวางท่อขนาด  40x100   
จ านวน  3  จุด ๆ ละ  8  ท่อน 

- - 2,500,000 
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

86 ก่อสร้างถนน  คสล. บ้าน
โคกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร   ระยะทาง  700  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  พร้อมวางท่อ  
4 จุด ๆ ละ  8  ท่อน 

- 1,500,000 
อบจ. 

1,500,000 
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
87 ก่อสร้างถนน คสล  

ภายในหมู่บ้านโคกสะอาด 
เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านโคกสะอาด  ขนาดกว้าง  
4  เมตร  ระยะทาง  800  เมตร  
หนา  0.15  เมตร 

- 1,600,000 
อบต./
อบจ. 

1,600,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

88 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บา้นเกาะ – บ้านดอนตะ
หนิน  

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. (เดิมเป็น
ถนนดิน)  ขนาดผิวจราจร  
กว้าง 4  เมตร  ยาว  2,000  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 4,000,000 
อบจ. 

4,000,000 
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

89 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
กระเบื้อง   หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง  3  เมตร ระยะทาง  
40  เมตร  หนา 0.15  เมตร   

150,000 
อบต./ 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

90 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
เข้าหมู่บ้านทางทิศใต้บา้น
ดอนกุดตะโพธิ ์

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาด
กว้าง  4  เมตร  หนา  0.15  
เมตร ระยะทาง  300  เมตร 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

1,300,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

91 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านกรวย – บ้านดอนตะ
หนิน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  1,000    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- - 2,000,000
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

92 
ก่อสร้างถนน คสล.     
ซอยชวนชม  บ้านดอนรี 
หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  700    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 
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ที่ 

โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
93 ก่อสร้างถนน  คสล. 

สายบา้นนายสุพฒัน์  
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

90,000 
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

94 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
สี่แยกพาน-บ้านนายสัญ
ชัย  บา้นทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

90,000
อบต 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

95 
ก่อสร้างถนน คสล. 
บ้านกระเบื้อง   หมู่ที่ 8 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ถนน  คสล.  ภายในหมู่บ้าน  
ขนาดกว้าง  3  เมตร ระยะทาง  
45  เมตร  หนา 0.15  เมตร   

150,000 
อบต./ 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

96 ก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบา้นนายพรม  
บรรจงนอก บ้าน
ทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 90,000 
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

97 ก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบา้นนายเทียม  
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 90,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

98 ก่อสร้างถนน  คสล. 
สายบา้นนายวิโรจน์ – 
ฝายน้ าลน้ บา้น
ทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคมสัญจร
ไปมาได้สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 90,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
99 ก่อสร้างถนน  คสล.   นาง

สุใจ  พยัคฆ์ศร ี  บ้าน
ทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 80,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

100 ก่อสร้างถนน  คสล. สาย
บ้านนางอ่อน  บ้าน
ทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
3  เมตร  ระยะทาง  30    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 90,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

101 ก่อสร้างถนน  คสล. 1022 
– บ้านนางทองดี  บา้น
ทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

- 200,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

102 ก่อสร้างถนน  คสล.   
ประปา – ศาลาโรงปุ๋ย  
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

103 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านกู่ ระยะที่ 1 สาย
รอบบ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

104 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านกู่ ระยะที่ 2 สาย
รอบบ้าน 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

105 ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน
หมู่บ้านกู่ ระยะที่ 3 สาย
กลางบา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวก
ในการสัญจรไป – มา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
106 ก่อสร้างถนน คสล. 

ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะที่ 
5 สายกลางบา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - 200,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

107 ก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในหมู่บ้านกู่ ระยะที่ 
4 สายกลางบา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกวา้ง  
4  เมตร  ระยะทาง  100    
เมตร  หนา  0.15  เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

108 ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน
ทองหลางน้อย หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. จากบา้น
นายวีรพงษ-์หน้าวัด กว้าง  4 ม. 
ยาว  100  ม.  หนา  0.15  ม. 
พร้อมท่อระบายน้ า 1 จุด 

200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

- ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

109 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายธานี – บ้าน
นายส าเริง บา้นกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  
0.15 เมตร 

200,000
อบต. 

- 200,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

110 ก่อสร้างถนน คสล. สาย
บ้านนายสุพจน์ – บ้าน
นายเหมือน บ้านกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว  100  เมตร  หนา  
0.15 เมตร 

200,000
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

111 ก่อสร้างถนน  คสล. 
ภายในบา้นเกาะ จาก
บ้านนายเสนีย์  -  สระ
หนองหัวลิง 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - 150,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
112 ก่อสร้างถนน  คสล. 

บ้านเกาะ จากบ้านนาง
ฝอยทอง –  แท่งประปา 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3  
เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - 100,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

113 ก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านเกาะ จากบ้านนาย
ประจวบ – โค้งทา่แฮ 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว  300  เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

180,000 
อบต. 

- - ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

114 ก่อสร้างถนน  คสล.  
บ้านเกาะ จากหนา้บา้น
ผู้ใหญ่ นายวิรัตน-์ ศาลา
ปู่ตา 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  3  
เมตร  ยาว  50  เมตร  หนา 
0.15 เมตร 

- - 100,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

115 ก่อสร้างถนนหินคลุก
จากสามโสกแซง – ป่า
ช้าหนองนาด 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

กว้าง  4  เมตร  ยาว  1,000  
เมตร  หนา  0.10 เมตร 

- - 400,000
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

116 ก่อสร้างถนนคสล.สาม
แยกโคกแซง – โคกน้อย 
–โคกสะอาด  บา้นโคก
น้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคสล.ช่วงที่ 1 จาก
สามแยกโคกแซง-บ้านโคกน้อย    
ช่วงที่ 2  จากบ้านโคกน้อย-บ้าน
โคกสะอาด 

5,000,000 
อบจ. 

5,000,000 
อบจ. 

5,000,000 
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป – มา 

กองช่าง 

117 ก่อสร้างถนน  คสล.  
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทางคมนาคม
สัญจรไปมาไดส้ะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน  คสล.  จากศาลา
กลางบา้น – สามแยกปูต่า  
กว้าง  3.5  เมตร  ยาว  200  ม.  
หนา  0.15  ม. พร้อมวางท่อ 2  
จุดๆละ  4  ท่อน  รวม  8  ท่อน 

- 280,000 
อบต. 

280,000 
อบต. 

ราษฎรจะได้มีความสะดวกใน
การสัญจรไป -มา 

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

-43- 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
118 ก่อสร้างถนน  คสล. ทางเข้า

หมู่บ้านทางดา้นทิศเหนือ 
บ้านดอนกุดตะโพธิ์  หมู่ที่  6 

เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวกและ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกวา้ง   
5  เมตร  ยาว  1,000   เมตร  หนา  
0.15  เมตร 

- 2,500,000 
อบจ. 

- การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

119 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายสามแยกตาอินทร์ –  
ตาสร้อย  บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้ได้มาตรฐาน การ
คมนาคมสะดวก และ
ปลอดภัย 

ก่อสร้างถนน  คสล.  ขนาดกวา้ง  4  
เมตร  ยาว  500  เมตร  หนา   
0.15  เมตร 

800,000 
อบต. 

- - การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

120 ก่อสร้างถนน  คสล. ภายใน
หมู่บ้านโคกสะอาด สาย
กลางบา้น 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. สายกลาง
หมู่บ้าน  กว้าง 4  เมตร ระยะทาง  
200  ม.  หนา 0.15  ม.  

- 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

121 ก่อสร้างถนน คสล. จากคุ้มที่ 
4 – คุ้มที่ 5 บ้านโคกสะอาด 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มที่ 4-คุ้ม
ที่ 5  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  80  ม.  หนา 0.15  ม.  

- - 200,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

122 ก่อสร้างถนน  คสล. ภายใน
หมู่บ้าน  ซอยที่ 4 บ้าน โคก
สะอาด 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
ซอยที่ 4  ขนาดกว้าง  4  เมตร  
ระยะทาง  80  ม.  หนา 0.15  ม.  

- 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 

123 ก่อสร้างถนน  คสล. ภานใน
หมู่บ้านโคกสะอาด  ซอยที่ 5 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคม สัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บา้น 
ซอยที่ 5  ขนาดกว้าง  5  เมตร  
ระยะทาง  80  ม.  หนา 0.15  ม. 

- 200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

การคมนาคมสะดวก
ปลอดภัยประหยัดเวลาและ
ต้นทุนในการขนส่งผลผลิต 

กองช่าง 
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ถนนลาดยาง 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
124 ก่อสร้างถนนลาดยาง 

จากสามแยกโคกแซง – 
โคกน้อย –โคกสะอาด  
บ้านโคกน้อย 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบ  
CAPE  SEAL  จากสามแยก
โคกแซง – โคกน้อย –โคก
สะอาด  บา้นโคกน้อย 

10,000,000 
อบจ. 

10,000,000 
อบจ. 

10,000,000 
อบจ. 

ราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป – 
มา 

กองช่าง 

125 
ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
บา้นโคกสะอาด 
 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยางถนน
บ้านโคกสะอาด ขนาดผิวกว้าง  
5   เมตร  ระยะทาง 1,000  
เมตร 

- 1,000,000
อบจ. 

1,000,000
อบจ. 

เพื่อราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป – 
มา 

กองช่าง 

126 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 
บ้านโนนนางาม หมู่ที่ 9-
บ้านน้ าบ่า หมู่ที่ 3 
 

เพื่อให้ราษฎรมีเส้นทาง
คมนาคมสัญจรไปมาได้
สะดวกรวดเร็ว 

ซ่อมแซมถนนลาดยางถนน
โนนนางาม-บ้านน้ าบา่ ขนาด
ผิวกว้าง  5   เมตร  ระยะทาง 
4,000  เมตร 

- 2,000,000
อบจ. 

2,000,000
อบจ. 

เพื่อราษฎรจะได้มีความ
สะดวกในการสัญจรไป – 
มา 

กองช่าง 
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1.2   ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า   ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
127 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

ภายในหมู่บ้าน – ส านัก
สงฆ์บา้นดอนกุดตะโพธิ ์

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้านดอน
กุดตะโพธิ ์

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้มีไฟฟา้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

128 ขยายเขตไฟฟ้าถนนรอบ
หมู่บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้าน
ทองหลางน้อย 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้มีไฟฟา้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

129 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าใน
หมู่บ้านโคกสะอาด 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช ้ ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้านโคก
สะอาด 

- - 100,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้มีไฟฟา้ครบ
ทุกครัวเรือน 

กองช่าง 

130 ไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น
โคกสะอาด จ านวน 6 ชุด 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้น 
เพิ่มจ านวน  6 จุด 

- 30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินยิ่งขึน้ 

กองช่าง 

131 ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่ง
ภายในหมู่บ้านศรีรักษา 

เพื่อสะดวกและความปลอดภัย
ของประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้น 
เพิ่มจ านวน  3 จุด 

 20,000
อบต. 

- ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
132 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าใน

หมู่บ้านโคกน้อย 
เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้านโคกนอ้ย 100,000 

อบต. 
- - ประชาชนในหมู่บ้านมี

ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

133 ไฟฟ้า ส่องสว่างภายใน
หมู่บ้าน บ้านกู่ 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้น 
เพิ่มจ านวน  6 จุด 

- 30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

134 ติดไฟฟ้าส่องสวา่งใน
หมู่บ้านดอนกุดตะโพธิ ์

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้น 
เพิ่มจ านวน  6 จุด 

- 30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

135 ไฟฟ้าแสงสวา่งในหมู่บา้น
โนนนางาม 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัย
ของประชาชน 

ติดตั้งโคมไฟส่องสวา่งในหมู่บา้น 
เพิ่มจ านวน  6 จุด 

- 30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

136 ติดตั้งไฟฟา้แสงสว่าง
ภายในหมู่บ้านในเขต
ต าบลดอนตะหนนิ 

เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้านและเพิม่
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ อบต.  ดอนตะ
หนิน 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

137 ขยายเขตไฟฟ้าถนนรอบ
หมู่บ้านกระเบื้อง 

เพื่อให้ประชาชนมไีฟฟา้ใช้ ขยายเขตไฟฟ้าในหมูบ่้าน
กระเบื้อง 

- 100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

138 ซ่อมแซมโคมไฟแสงสวา่ง
ภายในหมู่บ้าน 

เพิ่มแสงสว่างในหมู่บ้านและเพือ่
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในเขต
รับผิดชอบของ อบต.  ดอนตะ
หนิน 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สนิยิ่งขึ้น 

กองช่าง 
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1.3       ก่อสร้าง  ปรับปรุง  รักษาระบบประปาหมู่บ้าน 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
139 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาในหมู่บ้าน
ทองหลางน้อย 

ปรับปรุงระบบประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้สามารถอุปโภค – 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1  แห่ง  พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอโุภค  - 
บริโภค 

กองช่าง 

140 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ระบบประปาในหมู่บา้น
โนนนางาม 

เพื่อซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดของประปา
และปรับปรุงคุณภาพน้ าให้สามารถ
อุปโภค – บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1  แห่ง  พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

- ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 

141 ก่อสร้างขยายท่อเมนต์
ระบบประปาในหมู่บา้น
โคกน้อย 

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค บริโภค  ให้กับราษฎร 

ก่อสร้างขยายท่อเมนต์ระบบ
ประปาในหมู่บ้าน 

- 100,000 
อบต. 

- ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 

142 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านกู่  หมู่ที่ 4 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค  บริโภค  ให้กับ ราษฎร 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
จ านวน  1  แห่ง  พร้อมจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

100,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 

143 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน
กระเบื้องและบ้านดอนร ี

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค  บริโภค  ให้กับ ราษฎร 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
จ านวน  1  แห่ง  พร้อมจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

100,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 

144 สร้างแท่งประปาใน
หมู่บ้านเกาะใหม่  
หมู่ที่ 13 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
อุปโภค  บริโภค  ให้กับราษฎร 

สร้างแท่งประปาในหมู่บา้น 300,000
อบต. 

 

- - ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 

145 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านโคกสะอาด  
(เครื่องกรองน้ า) 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค  บริโภค  และการปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้กับ ราษฎร 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
จ านวน  1  แห่ง  พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

300,000
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้
ใช้ในการอุปโภค  -  
บริโภค 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
146 ก่อสร้างระบบประปา

ภายในหมู่บ้านน้ าบา่ หมู่
ที่  3 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อ
อุปโภค – บริโภค 

ก่อสร้างระบบน้ าประปาหมู่บา้น 
จ านวน 1 แห่ง 

- 1,500,000 
กรมทรัพฯ 

- ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค  -  บริโภค 

กองช่าง  
 

147 ขุดลอกสระน้ าประปา
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อ
อุปโภค – บริโภค 

ขุดลอกสระน้ าประปา กว้าง  
20  เมตร  ยาว  20  เมตร ลึก 
4  เมตร 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค  
บริโภค  ได้อย่างเพียงพอ  
และทั่วถึงตลอดทัง้ป ี

กองช่าง 

148 ปรับปรุงซ่อมแซม
ประปาหมู่บ้านดอนตะ
หนิน 

ปรับปรุงระบบประปาและปรับปรุง
คุณภาพน้ าให้สามารถอุปโภค – 
บริโภค 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น  
จ านวน  1  แท่ง  พร้อมจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

- 150,000 
อบต. 

150,000 
อบต. 

ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้ใช้
ในการอุโภค  - บริโภค 

กองช่าง 

149 ก่อสร้างขยายท่อเมน
ประปา ในหมู่บ้านโคก
น้อย 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค  บริโภค  ให้กับ ราษฎร 
 

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้น
จ านวน  1  แท่ง  พร้อมจัดซื้อ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดเสียหาย 

100,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค  -  บริโภค 

กองช่าง 

150 ขุดขยายสระน้ าประปา 
บ้านเกาะ 

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อ
อุปโภค – บริโภค 

ขุดลอก ขยายสระน้ าประปา 
บ้านเกาะ 
 

- 100,000 
อบต. 

- ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 

151 ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้านดอนกุดตะโพธิ ์

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า  
อุปโภค  บริโภค   ให้กับราษฎร 

 

ปรับปรุงระบบประปาภายใน
หมู่บ้านดอนกุดตะโพธิ ์

- - 200,000 
อบต. 

ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าไว้ใช้
ในการอุปโภค  บริโภค 

กองช่าง 
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1.4 ก่อสร้าง  ปรับปรุง  และพัฒนาแหล่งน้ า 

 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
152 ขุดลอกคลองส่งน้ าบ้าน

ทองหลางน้อย 
เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกคลองส่งน้ าบ้านทองหลาง
น้อย จากบา้นนายเกิด – บ้านนาง
ใจ กว้าง 4  เมตร  ลึก  3  เมตร  
ยาว 1,000   เมตร  

- 600,000 
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอ  และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

153 ขุดลอกคลองหนองยาว
บ้านศรีรักษา 

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองกว้าง  20  เมตร  
ลึก  2.5  เมตร  ยาว  800  เมตร 

- 800,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

800,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค  บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

154 ขุดลอกคลองหนองนก
ออก  พร้อมกั้นแนวเขต
บ้านน้ าบ่า 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกคลองกว้าง  16  เมตร ลึก  
3  เมตร  ยาว  2,000   เมตร  
พร้อมกั้นแนวเขต  ล้อมรอบ 

- 3,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

3,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค  บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอและเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

155 ขุดลอกล าห้วยวังกะจะ  
บ้านกู ่

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกคลองกว้าง  16  เมตร ลึก  
3  เมตร  ยาว  2,000   เมตร  
พร้อมกั้นแนวเขต  ล้อมรอบ 

- - 3,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค  บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอและเพื่อ
การเกษตร 

กองช่าง 

156 ขุดลอกหนองตลาด   
บ้านกู ่

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกหนองตลาด  บ้านกู่   
ขนาดพื้นที่ กว้าง  24  ไร ่  

- 3,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

157 ขุดลอกคลองส่งน้ าจาก
แยกบ้านกู่  - สระประปา
บ้านดอนกุดตะโพธิ ์

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองกว้าง  20  เมตร  
ลึก  2.5  เมตร  ยาว  800  เมตร 

- 800,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

800,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค  บริโภค 
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
158 ขุดลอกคลองส่งน้ าบ้าน

ดอนกุดตะโพธิ์   
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ า กวา้ง  4  เมตร 
ลึก  1.5  เมตร  ยาว  900  เมตร 

- 300,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

159 ขุดลอกคลองศรีรักษา 
บ้านศรีรักษา  ใต้ฝาย
กักเก็บน้ า  (บา้นกรวย) 

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลอง  กว้าง 20 เมตร  
ลึก 3 เมตร ยาว  2,500   เมตร  

- 2,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง  

160 ขุดลอกสระหนองเตย 
บ้านทองหลางน้อย  

เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภค 

ขุดลอกสระหองเตย  ความกว้าง  
50  เมตร ยาว  50  เมตร ความลึก  
1.5  เมตร 
 

200,000
อบต./อบจ. 

230,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และทั่วถึง
ตลอดทั้งป ี

กองช่าง 

161 ขุดลอกล าห้วยกระเบื้อง  
บ้านกระเบื้อง 

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกล าห้วยกระเบื้อง  บ้าน
กระเบื้องระยะทาง  3,000  เมตร  
กว้าง  16  เมตร  ลึก  2.5  เมตร 
 

- 2,000,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

162 ขุดลอกคลองส่งน้ า  
หนองขาม-โศกแซง 
บ้านโคกน้อย 

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกคลองส่งน้ า 
กว้าง  2  เมตร ลึก  2  เมตร  ยาว  
2,000  เมตร 
 

300,000
อบจ./กรม

ชลฯ 

- - ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

 
 
 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

-51- 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
163 ขุดลอกหนองระเริง 

 บ้านเกาะ 
ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองระเริงบ้าน
เกาะ 
48  ไร ่     

10,000,000
อบจ./กรมชล

ฯ 

10,000,000
อบจ./กรมชล

ฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง  

164 ขุดลอกหนองระเริงบ้านน้ า
บ่า 

ใช้เป็นแหล่งเก็บน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ขุดลอกหนองระเริงบ้านน้ า
บ่า 

500,000
อบจ./กรมชล

ฯ 

500,000
อบจ./กรมชล

ฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

165 ขุดลอกสระใหม่   
พรอ้มกั้นแนวเขต 
บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกสระน้ า  ขนาด  3  
ไร่  ลึก  8  เมตร 

- - 300,000
อบจ./

กรมชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

166 ขุดคลองใหม(่เดิมเป็นถนน
ดิน) บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดคลองขนาดกว้าง  15  
เมตร 
ยาว  1,000  เมตร  ลึก  4  
เมตร 

- 1,800,000
อบจ./กรมชล

ฯ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อการเกษตร
อย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

167 ขุดลอกคลองอีสานเขียว  
บ้านโนนนางาม 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกคลองอีสานเขียว 
กว้าง  15  เมตร ลึก  3  
เมตรยาว  2,000  เมตร 

- - 2,800,00
0อบจ./
กรมชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

168 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
บ้านศรีรักษา 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้
ในการเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  2.5  เมตร 
หลังฝายกวา้ง  3  เมตร 

- - 2,000,00
0อบจ./
กรมชลฯ 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภคได้
อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
169 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   

บ้านกูบ่้านดอนกุดตะ
โพธิ ์

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- 500,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง  

170 ขุดลอกคลองส่งน้ า จาก
ล าห้วยกระเบื้อง-สระ
ประปา 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกคลองส่งน้ า   กวา้ง  3  
เมตร  ลึก  1.5  เมตร  ยาว  20  
เมตร  

- 50,000 
อบต. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

171 ก่อสร้างเหมืองคอนกรีต
จากบ้านน้ าบา่-วัดบ้าน
น้ าบา่ 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตจาก  
กว้าง  2  เมตร  ลึก  1.5 เมตร  
ยาว  300  เมตร 

- - 300,000
อบต. 

ราษฎรมนี้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

172 ขุดลอกแก้มลิงหนอง
สรวงบ้านกระเบื้อง 

เพื่อให้มีน้ าเพื่อการเกษตรที่
เพียงพอ  และเป็นแหล่ง
เพาะพันธุส์ัตว์น้ า 

ขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์บา้น
กระเบื้องท าแก้มลิงหนองสรวง 
เนื้อที่ 37 ไร ่  

30,000,000 
เฉพาะกิจ 

30,000,000 
เฉพาะกิจ 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

173 ก่อสร้างฝ่ายกักเก็บน้ า
ล าคลองหนองเรือ 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิต
ทางการเกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- 500,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

174 ขุดบ่อบาดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพื่อให้ประชาชนมนี้ าเพื่อ
การเกษตรที่เพียงพอ  ต่อการ
เพาะปลูก 

ขุดบ่อน้ าบาดาล  เพื่อการเกษตร 
จ านวน  1 บ่อ ที่บา้นโคกน้อย
และในพื้นที่สาธารณะเขตต าบล
ดอนตะหนิน 

50,000 
อบจ. 

100,000 
อบจ. 

100,000 
อบจ. 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
175 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   

บ้านกู ่
เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- 700,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง  

176 ขุดสระน้ า   
บ้านโคกน้อย 

เพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ าในการ
อุปโภคและบริโภค 

ขุดสระน้ าบ้านโคกน้อย   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
ลึก   3  เมตร 

- - 700,000 
อบต./
อบจ. 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

177 ก่อสร้างฝายน้ าล้น  
บ้านเกาะ 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- - 700,000
อบต./
อบจ. 

ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

178 ก่อสร้างฝายน้ าล้นบ้าน
ดอนร ี

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  20  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- 700,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

179 ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า  
บ้านโนนนางาม   
หมู่ที่ 9 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิต
พืชผลทางดา้นการเกษตรกรรม ท า
ให้ราษฎรมีผลผลิตและรายได้
เพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า   
ให้สามรถกักเก็บน้ าได้พร้อม
ปรับระดับคนัค ู

300,000 
อบจ. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

180 ซ่อมแซมฝายเก็บน้ าล้น
บ้านดอนรี 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิต
พืชผลทางดา้นการเกษตรกรรม ท า
ให้ราษฎรมีผลผลิตและรายได้
เพิ่มข้ึน 

ซ่อมแซมฝายกักเก็บน้ า   
ให้สามรถกักเก็บน้ าได้พร้อม
ปรับระดับคนัค ู

300,000 
อบจ. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
181 วางท่อระบายน้ า 

ข้ามเหมือง  บ้านน้ าบา่ 
เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎรมี
ผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

วางท่อระบายน้ าข้ามเหมือง  
เส้นผ่านศูนย์กลาง   
0.80  เมตร  รวมระยะทาง  
100  เมตร 

- 300,000
อบจ. 

- ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

182 ต่อเติม/ปรับปรุงฝายน้ า
ล้นบา้นดอนรี
(ตะวันออก) 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ต่อเติม/ปรับปรุงฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
สันฝายสูง  3  เมตร 

- 700,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค บริโภค
ได้อย่างเพียงพอ และเพื่อ
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

183 ก่อสร้างคลองส่งน้ า 
 บ้านน้ าบ่า 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎรมี
ผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตจาก
ขาดถึงคลองน้ าบ่า กวา้ง  3  
เมตร  ระยะทาง  1,000  เมตร 

900,000
อบจ. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และน้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

 
184 

วางท่อระบายน้ าเหมือง
หลวง  บ้านกู ่

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎรมี
ผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

วางท่อระบายน้ า จ านวน  1 ชุด 
รวม 8  ท่อน 

30,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

185 วางท่อระบายน้ าหนอง
ระเริง  บ้านเกาะ 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎรมี
ผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

วางท่อระบายน้ า จ านวน  1 ชุด 
รวม 8  ท่อน 

30,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
186 ขุดคลองส่งน้ า 

 โนนดนิแดง บ้านกู่ 
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎร
มีผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

ขุดคลองส่งน้ าโนนดนิแดง  
ระยะทาง  1,000  เมตร  กว้าง  
2  เมตร  

- 
 

600,000 
อบจ. 

- ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง  

187 วางท่อระบายน้ าล าห้วย
สระมะหุ่ง 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎร
มีผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

วางท่อระบายน้ า จ านวน  1 ชุด 
รวม 8  ท่อน 

30,000 
อบต. 

- - ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

188 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
บ้านกระเบื้อง 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  16  เมตร    
กักเก็บน้ าสูง  2  เมตร 

- 700,000 
อบต./
อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

189 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
บ้านดอนรี 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  16  เมตร    
กักเก็บน้ าสูง  2  เมตร 

- 700,000
อบต./
อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 

190 ขุดลอกคลองส่งน้ า
หนองแดง-ล าห้วยกุดตะ
โพธิ ์
 

เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิตพืชผล
ทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้ราษฎร
มีผลผลติและรายได้เพิ่มข้ึน 

ขุดลอกคลองส่งน้ าหนองแดง-
ล าห้วยกุดตะโพธิ์    ลึก 1  
เมตร  กว้าง  2  เมตร ยาว 
1,000 เมตร 

- 
 

600,000 
อบจ. 

- ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
191 ขุดลอกคลองส่งน้ าสาย

โคก  บ้านกู่  
เพื่อให้ราษฎรมีน้ าใช้ในการผลิต
พืชผลทางดา้นการเกษตรกรรม ท าให้
ราษฎรมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น 

ขุดลอกคลองส่งน้ าสายโคก  นา
นายประหยัด ทางแยกบ้านโคก
กลาง ลึก 2 เมตร ยาว 1,000 
เมตร กว้าง  2 เมตร 

- 300,000 
อบต./อบจ. 

- ราษฎรในพื้นที่ มนี้ าใชด้้าน
การเกษตรอย่างเพียงพอ
ตลอดทั้งปี และ 
น้ าไมท่่วมขัง 

กองช่าง 

192 ล้อมรั้วสระน้ าประปา 
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงของชาวบา้นลง
ไปท าความสกปรกสระน้ าประปา
หมู่บ้าน 
 

ล้อมรั่วสระน้ าประปา บา้น
ทองหลางน้อย  

- 200,000 
อบต.. 

- น้ าในสระน้ าประปาสะอาด
ปลอดภัยจากสัตว์เลี้ยงของ
ชาวบ้าน 

กองช่าง 

193 ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
บ้านกรวย หมู่ที่ 12 

เพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งน้ าใช้ใน
การเกษตร  เพิ่มพูนผลผลิตทางการ
เกษตร 

ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ า   
ขนาดกว้าง  5  เมตร 
ยาว  16  เมตร    
กักเก็บน้ าสูง  2  เมตร 

- 700,000
อบต./อบจ. 

- ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภค 
บริโภคได้อย่างเพียงพอ และ
เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง 

กองช่าง 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
2.1   ส่งเสริมอาชีพและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน 

 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
194 ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม

ทอเสื่อกกบ้านโนนนา
งาม 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มทอเสื่อกกสร้าง
อาชีพเสริม  มีรายด้านพร้อม
พัฒนาฝีมือการผลิตให้ดีขึ้น 

สนับสนนุอุดหนุนกลุ่มท่อเสื่อกก
บ้านโนนนางาม 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

กลุ่มทอเสื่อกกสร้างอาชีพ
เสริม  มีรายด้านพร้อม
พัฒนาฝีมือการผลิตให้ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

195 กองทุนหมุนเวียน
เศรษฐกิจชุมชน 
 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเงินทนุ
หมุนเวียนในชุมชนหมู่บา้น 

จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน จ านวน  
13 กองทุน ทนุละ 100,000 
บาท /หมู่บ้าน 

1,300,000 
อบต. 

 

1,300,000 
อบต. 

 

1,300,000 
อบต. 

 

ประชาชนสามารถลงทนุ
ประกอบอาชีพเสริมตา่งๆ 
ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด 

196 จัดท าศูนยจ์ าหนา่ย
สินค้า OTOP 
 

เพื่อให้ชุมชนมีที่จ าหนา่ยสนิค้า 

OTOP ของชุมชน 
 

ก่อสร้างอาคารศูนย์จ าหน่าย
สินค้า เพื่อให้ชาวบ้านได้วาง
ผลิตภัณฑ์เพื่อจ าหนา่ย 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

 ประชาชนมีที่วางสนิค้า
เพื่อจ าหน่าย สร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ส านักปลัด 

197 ฝึกอบรมอาชีพเสริม/
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

เพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับ
ชาวบ้าน 

จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้กับ
ชาวบ้านในต าบลดอนตะหนนิ  

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพเสริมสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชน 

ส านักปลัด 

298 สนับสนนุการท าปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด    
 

เพือ่ให้ประชาชนในต าบลดอนตะ
หนิน  ได้มปีุ๋ยใช้ในราคาที่ถูกลง
และเป็นการลดรายจา่ย 

สนับสนนุการท าปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพอัดเม็ด   ทุกหมู่บ้าน 
ในเขตรับผิดชอบต าบล 
ดอนตะหนิน 

200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

เพิ่มศักยภาพในการผลิตท า
ให้กลุ่มมีรายได้เสริมและ
ครัวเรือน 
มีปุ๋ยชีวภาพในการท า
การเกษตรอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 
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2.2   เสริมสร้างทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพและประชาชนทั่วไป 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
199 สนับสนนุกลุ่มอาชพี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบล

ดอนตะหนินรวมกลุ่มประกอบ
อาชีพ  เพื่อสร้างอาชีพเสริม 

ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่มอาชีพใน
ต าบลดอนตะหนนิ ทั้ง 13  หมู่บ้าน 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

สนับสนนุกลุ่มอาชพีต าบล
ดอนตะหนิน  มีรายได้เสริม
เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

200 จัดฝึกอบรมทักษะด้าน
อาชีพ 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในต าบล
ดอนตะหนินมทีักษะดา้นการ
ประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ 

จัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับ
ประชาชนทั่วไป ภายในต าบลดอน
ตะหนิน อย่างน้อยปลีะ 1 คร้ัง 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนมีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ สร้างรายได้
ให้ครอบครัวและชุมชน 

ส านักปลัด 

201 จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ศักยภาพกลุ่มผู้น าด้าน
อาชีพต่างๆ 
 

เพื่อส่งเสริมเป็นการส่งเสริมทักษะ
การประกอบอาชีพให้กับผู้กลุ่ม
ผู้น า ได้เรียนรู้และสามารถน าไป
ปฏิบัติได ้

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะศักยภาพกลุ่ม
ผู้น าดา้นอาชีพตา่งๆ ในต าบลดอน
ตะหนิน โดยการไปศึกษาดูงานนอก
สถานท ี

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

100,000 
อบต. 

 

 กลุ่มผู้น าด้านอาชีพ มี
ความรู้ จากการฝึกอบรม
สามารถน าไปปฏบิัติได้ อยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

202 โครงการสนบัสนนุกลุ่ม
ปุ๋ยอนิทรีย ์

เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรได้มีปุ๋ยใช้
ในราคาที่ถูกลงและเป็นการลด
รายจ่าย 

สนับสนนุงบประมาณให้แก่กลุ่มปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพในต าบลดอนตะหนิน 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ดินในพื้นที่ต าบลดอนตะ
หนิน มีคุณภาพดีขึ้นเร่ือยๆ 

ส านักปลัด 

203 จัดท าศูนย์เรียนรู้
การเกษตร 
 

เพื่อท าเป็นแหล่งเรียนรู้การท า
เกษตรผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดท าศูนย์เรียนรู้การเกษตรประจ า
ต าบลดอนตะหนนิ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนได้เรียนรู้และ
พัฒนาการด้านการเกษตร 

ส านักปลัด 
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2.3   ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
204 โครงการสนบัสนนุพนัธุ์สัตว์

เลี้ยงให้กับเกษตรกร 
 

เพื่อให้เกษตรกรมีสัตว์ไว้เลี้ยง
อุปโภค-บริโภค 

จัดหาพันธุ์สตัว์เลี้ยงให้กับ
เกษตรกรในเขต  อบต.ดอนตะ
หนิน   

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมีปลาบรโิภคที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

ส านักปลัด 

205 โครงการเกษตรเพื่อการยังชีพ เพื่อให้เกษตรกรมีปลาและ
พืชผักไว้อุปโภค-บริโภค 

จัดหาพันธุป์ลาพันธุผ์ักให้กับ
เกษตรกรในเขต   
อบต.ดอนตะหนิน   

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนมีปลาและพืชผัก
บริโภคที่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

ส านักปลัด 

206 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ด ี เพื่อเกษตรกรมีข้าวพันธุ์ดี 
ไว้เป็นแม่พนัธุ ์

สนับสนนุงบประมาณในการ
จัดหาพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีให้แก่
เกษตรกรในต าบลดอนตะหนิน 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

เกษตรกรมีพันธุ์ข้าวที่ดีเป็น 
แม่พันธุ ์

ส านักปลัด 

207 จัดซื้อเคร่ืองตรวจสอบ
คุณภาพดิน 

เพื่อตรวจสอบวัดคุณภาพดิน
เปรียว ดินเค็ม ของชาวบา้น 
เพื่อวางแผนในการเพาะปลูก 

จัดซื้อเคร่ืองตรวจสอบคุณภาพ
ดิน จ านวน  1 เครื่อง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ชาวบ้านได้วางแผนในการใช้
ที่ดินได้อยา่งเหมาะสมกบั
สภาพพื้นที ่

ส านักปลัด 

208 จัดซื้อท่อ พีวีซ ีขนาด 5 นิ้ว 
เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านยืมใช้
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

เพื่อแก้ปัญหาการปัญหาขาด
แคลนน้ า 

จัดซื้อท่อ พีวีซี ขนาด 5 นิ้ว 
จ านวน  200 ท่อน 

- - 200,000 
อบต. 

ราษฎรในพื้นทีไ่ด้มีน้ าใช้ใน
การอุปโภค  บริโภค 

ส านักปลัด 

209 โครงการส่งเสริมการปลูกพชื
ในพื้นที่ดนิเค็มและพันธุ์ไม้แก่
เกษตรกร 

เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ใน
การปรับปรุงดนิในการเลือก
พันธุ์พืชในการปลูกในดินเค็ม
และปลูกไม้ไว้อุปโภค-บริโภค 

ด าเนินการในพื้นที่ อบต. ดอนตะ
หนิน 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

พื้นที่ต าบลดอนตะหนนิมีสี
เขียวลดภาวะโลกร้อนเป็น
แหล่งเพาะพันธุส์ัตว์และต้น
ก าเนิดน้ า 

ส านักปลัด 
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3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
       แนวทางการพัฒนา 
                3.1   ส่งเสริมสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์และสงเคราะห์ผูด้้อยโอกาสในชุมชน 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
210 สนับสนนุเบี้ยยังชีพ

ผู้สูงอาย ุ
เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้สงูอายุ
ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

ผู้สูงอายุ   ในเขต  อบต.ดอน
ตะหนิน 

4,500,000 
อุดหนุนเฉพาะ

กิจ 

4,600,000
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

4,700,000
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ผู้สูงอายไุด้รับการดูแล
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

211 สนับสนนุเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้พิการให้
มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

ผู้พิการในเขต  
อบต.ดอนตะหนิน 

500,000
อุดหนุนเฉพาะ

กิจ 

500,000
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

500,000
อุดหนุน

เฉพาะกิจ 

ผู้พิการได้รับการดูแลและ
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 

212 สนับสนนุเบี้ยยังชีพ 
ผู้ป่วยเอดส ์

เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ปว่ย
เอดส์ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม 

ผู้ป่วยเอดส์ใน  เขต อบต.
ดอนตะหนิน 

12,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

18,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

18,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รบัการดูแล 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ส านักปลัด 

203 ส่งเสริมสวัสดิการเด็ก
เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส   
คนพิการ 

เพื่อให้เด็กเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส   
คนพิการได้รับการเอาใจใส่อย่าง
ต่อเนื่องและได้เรียนรู้ เข้าใจถึง 
สิทธิประโยชน์การพึ่งพาตนเอง 

สนับสนนุกิจกรรมเด็ก
เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส   
คนพิการ 

20,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

20,000
อบต./พนส.

จังหวัด 

20,000
อบต./พนส.

จังหวัด 

เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส   
คนพิการได้พฒันาตนเอง
ให้มีคุณภาพชีวิตได้
มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

204 ผ้าห่มสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส 
 

เพื่อสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม 
เช่นผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผูสู้งอาย ุ

จัดหาผ้าห่มกันหนาวให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม เช่นผู้
ยากไร้ ผู้พิการ ผูสู้งอายุ  

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มี
คุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 

205 การสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม 

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
ผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.หรือผู้ยากไร ้

จัดหาถุงยังชีพให้กับ
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสใน

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ผู้ด้อยโอกาสในสงัคม
ได้รับการดูแลเอาใจใส่ มี

ส านักปลัด 
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3.2   ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
206 สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อให้ประชาชนมีศนูย์กลาง

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัย 

สนับสนนุงบประมาณตาม
โครงการสายใยรักแห่ง
ครอบครัว 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

ประชาชนมีศูนย์กลางใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ทุกช่วงวัย  สรา้ง
ครอบครัวอบอุ่น  ชุมชน
เข้มแข็ง 

ส านักปลัด 

207 บ้านท้องถิ่นไทย 
เทิดไท้องค์ราชนั 

เพื่อสงเคราะห์ที่อาศัยให้กับ
ผู้อยากไร้  ไร้ที่อยู่อาศัยใน
เขตต าบลดอนตะหนิน 

ก่อสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน
ท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชนั 
ให้แก่ผู้ยากไร้ในเขต  อบต.ดอน
ตะหนิน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

สงเคราะห์ที่อาศัยให้กับผู้
อยากไร้  ไร้ที่อยู่อาศัยใน
เขตต าบล 

กองช่าง 

208 การให้ความช่วยเหลือ
ตามอ านาจหน้าที ่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนหรือ
ผู้ประสบภัยต่างๆ 

จัดสรรงบประมาณเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในต าบลดอนตะหนนิ 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประชาชนที่ได้รบัความ
ช่วยเหลืออย่างทันทว่งที ่

ส านักปลัด 

209 ครอบครัวล้อมรัก เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความ
เข้าใจ และความสัมพนัธ์อัน
ดีของสมาชิกในครอบครัว 

ครอบครัวในเขตพื้นที่  
อบต.ดอนตะหนิน 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

ครอบครัวที่เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจ
และมีสัมพนัธภาพอันดี
ระหว่างกัน 

ส านักปลัด 

210 ครอบครัวอบอุ่นด้วย
พระธรรม 

เพื่อให้ครอบครัวมีความ
อบอุ่น สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน 

จัดกิจกรรมครอบครัวในเขต
พื้นที่อบต.ดอนตะหนิน 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

ครอบครัวมีความรักและ
ความอบอุ่นมากข้ึน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
211 ส่งเสริมบทบาทผู้น าสตร ี เพื่อพัฒนาสตรีให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกันศักดิ์ศรีและคุณค่า
ความเป็นมนุษย์ และความเสมอ
ภาคระหว่างหญิงชาย รวมทั้ง
ส่งเสริมบทบาทสตรีในการ
บริหารและการปกครองการ
พัฒนาทุกระดับ 

สตรีในเขตพื้นที่ อบต.ดอน
ตะหนิน 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

30,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

สตรีมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ศักดิ์และคุณค่าความเปน็
มนุษย์และความเสมอภาค
ระหว่างหญิงและชายรวมทัง้
บทบาทสตรีในการบริหาร
และการปกครองเพื่อการ
พัฒนาทุกระดับ 

ส านักปลัด 
 

212 แม่ดีเด่นประจ าต าบล เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติ
คุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
แม่ดีเดน่แห่งปี เป็นแบบอย่างที่
ดีในปรากฏแก่สาธารณ และ
เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่อนัส าคัญยิ่ง
ของผู้ที่เป็นแม่ดีเด่น 

ผู้เป็นแม่ในเขตพื้นที่ อบต.
ดอนตะหนิน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ประชาชนในชุมชนรบัทราบ
ถึงเกียรติคุณที่แม่พอเพียงดี
ได้รับจากการกระท าตนเป็น
แม่ดีเด่นแห่งปี 

ส านักปลัด 

214 พ่อดีเด่นประจ าต าบล เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติ
คุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 
พ่อดีเด่นแห่งปี เป็นแบบอย่างที่
ดีในปรากฏแก่สาธารณ และ
เพื่อให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
บทบาทและหน้าที่อนัส าคัญยิ่ง

ผู้เป็นพ่อในเขตพื้นที่ อบต.
ดอนตะหนิน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ประชาชนในชุมชนรบัทราบ
ถึงเกียรติคุณที่พ่อดีเด่น
ประจ าต าบล  

ส านักปลัด 
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ที่ 
โครงการ 

วัตถุประสงค์/ 
เหตุผลความจ าเป็น 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

215 การด าเนินงานศนูย์
พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 

เพื่อให้ศูนย์ฯ ท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาและบริการที่เก่ียวข้อง
กับครอบครัว 

การด าเนินกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาครอบครัว 
ในชุมชนต าบลดอนตะหนนิ 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

มีการจัดตั้งศูนย์ฯ  พร้อมท า
หน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
บริการที่เก่ียวข้องกับ
ครอบครัว 

ส านักปลัด 

216 ครอบครัวสีขาว เพื่อเป็นการป้องกันและ
แก้ปัญหา ปัญหายาเสพติด  

ครอบครัวในเขตพื้นที่ อบต.
ดอนตะหนิน 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

ครอบครัวมีความรู้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ส านักปลัด 

218 ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการเอาใจใส่
อย่างต่อเนื่องและได้เรียนรู้ 
เข้าใจ ถึงสิทธิประโยชน์การ
พึ่งพาตนเอง 

สนับสนนุกิจกรรม 
ของผู้สูงอาย ุ

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

ผู้สูงอายไุด้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน 

ส านักปลัด 

219 การด าเนินกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

เพื่อจัดกิจกรรมของสภาเด็กและ
เยาวชนต าบลดอนตะหนิน 

การจัดกิจกรรมของสภาเด็ก
และเยาวชนในพืน้ที่ต าบล
ดอนตะหนิน 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./ พนส.

จังหวัด 

เยาวชนได้มีส่วนร่วมและ
กล้าแสดงออกถึงบทบาท
หน้าที่เยาวชนทีด่ ี

ส่วน
การศึกษา 

220 ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
ระบอบประชาธปิไตย 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
เรียนรู้หลักการ สิทธิทาง
การเมือง ได้อย่างถูกต้องตาม
ระบอบประชาธปิไตย 

จัดอบรมส่งเสริมให้ความรู้
การเรียนรู้ประชาธปิไตย
ให้กับประชาชนต าบลดอน
ตะหนิน 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนในต าบลดอนตะ
หนินเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองทาง
การเมืองมากข้ึน 

ส านักปลัด 
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3.3   เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
221 จัดหาป้ายจราจร ไฟ

จราจร  สัญญาณเตือน   
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหต ุ
บนถนน 

ติดตั้งปา้ยจราจร  ไฟจราจร  
สัญญาณเตือน  ในจดุที่อาจเกิด
อุบัติเหตุ ป้ายหยุด ป้ายโรงเรียน  
ในเขต  อบต.ดอนตะหนิน  

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลัด 
 

222 ตั้งด่านเฝา้ระวังป้องกัน
หรือการด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล 
เช่น การตั้งดา่นตรวจปัสสวะ การจัด
ประชุมประชาคมค้นหาผูป้่วย/ผู้เสพ
เพื่อเข้ารับการบ าบัดฟืน้ฟู ฯลฯ 

จัดตั้งด่านในพืน้ที่ต าบลดอนตะ
หนินเพือ่ด าเนินการเฝา้ระวังใน
พื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน 
 

80,000
อบต. 

80,000
อบต. 

80,000
อบต. 

ลดการแพร่ระบาดของ
ปัญหายาเสพติดในพืน้ที่
ต าบลดอนตะหนนิ 

ส านักปลัด 
 

223 ตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขการ
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลัด 
 

224 ตั้งจุดบริการประชาชน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อรณรงค์การป้องกันและแก้ไขการ
ลดอุบัติเหตุบนถนน 

จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อลด
อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต ์
 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

ลดปัญหาอุบัติเหตุและการ
สูญเสียชีวิตและทรัพยส์ิน 

ส านักปลัด 
 

225 ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 

เพื่อให้ อปพร.สามารถช่วยเหลือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอ้ย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. ที่ผ่าน
การฝึกอบรมแล้ว  
 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

มีเครือข่ายความร่วมมือในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
สามารถลดความสญูเสียในชีวิต
และทรัพยส์ินของประชาชน 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

226 

สนับสนุนกิจการของ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 
 

เพื่อเบิกจ่ายเป็นคา่แต่งกายของ 
อปพร.หรือจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การปฏิบัติงาน กรณีที่มีค าสั่งใช้ อป
พร.ปฏิบัติงาน 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลดอนตะหนิน จ านวน 90  คน 

200,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) มีขวัญและ
ก าลังใจดีขึ้น 

ส านักปลดั 
 

227 จัดหาชุดอาสาสมัครป้องกัน
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

เพื่อทดแทนชุดเดิมที่ใช้
ปฏิบัติงานมาหลายปีแล้ว 

จัดหาชุดให้กับอาสาสมัคร 
ป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ใน
ต าบลดอนตะหนนิ 

100,000 
อบต. 

- - อาสาสมัครมีชุมสวมใส่อย่าง
พร้อมเพียงเป็นมาตรฐาน
สวมใส่เวลาปฏิบัติงาน 

ส านักปลัด 
 

228 จัดตั้งศูนย์ อปพร.ต าบลดอน
ตะหนิน 

เพือ่เป็นศูนย์ประสานงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยประจ า
ต าบลดอนตะหนนิ 

จัดตั้งศูนย์ อปพร.ต าบลดอนตะ
หนิน  

100,000 
อบต. 

- - การให้ความช่วยเหลืองาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและ
ลดการสูญเสีย 

ส านักปลัด 
 

229 จัดหาถังดับเพลิง เพื่อเป็นเตรียมการป้องกันการ
เกิดเพลิงไหม้ 

จัดหาถังดับเพลิงเคมี ชนิดผง  
ส าหรับติดตั้งที่ส านักงาน อบต. 
จ านวน 10 ถัง 

20,000 
อบต. 

- - มีอุปกรณ์เพื่อเตรียมความ
พร้อมในงานการป้องกันสา
ธารณภัย 

ส านักปลัด 
 

230 สนับสนนุวัสดนุ้ ามนั
เชื้อเพลิง 

เพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแห่งน้ าที่ใช้
ในการอุปโภคและบริโภคในการ
สูบน้ าเข้าสระหมู่บา้น 

จัดหาวัสดุน้ ามันให้หมู่บ้านที่
ประสบปัญหาแหล่งน้ าน้ า
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค 
ในต าบลดอนตะหนิน 

20,000 20,000 20,000 ประชาชนมีน้ าในการอุปโภค
และบริโภคอย่างเพียงพอ 

ส านักปลัด 
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4.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
        แนวทางการพัฒนา 
                   4.1   การพัฒนาด้านการศึกษาทุกระดบัชั้น 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

231 
จัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบ 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาส 

เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั
การศึกษาอย่างทั่วถึง 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

ประชาชนผู้ด้อยโอกาสได้รับ
การศึกษาที่ดีขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

232 กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ

เพื่อให้ความส าคัญต่อเด็กและ
เยาวชนของชาต ิ

จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติใน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะ
หนิน 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

เด็ก ๆ ทุกคนในเขตพื้นที่
รับผิดชอบได้เข้าร่วม
กิจกรรม 

ส่วน 
การศึกษา 

233 สนับสนนุอาหาร 
เสริมนม 

จัดซื้ออาหารเสริมนมให้เด็ก
นักเรียนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

โรงเรียนในต าบลดอนตะหนิน ทั้ง 4 
แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็ก  1 แห่ง 

800,000 
อบต. 

800,000 
อบต. 

800,000 
อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่วน         
การศึกษา 

234 อุดหนุนอาหาร 
กลางวัน 

เด็กนักเรียนมีอาหารกลางวันที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.  และนักเรียนทั้ง  4  โรงเรียน
มีอาหารรับประทานที่เพียงพอ 

900,000
อบต. 

900,000
อบต. 

900,000
อบต. 

นักเรียนมีสุขภาพ 
ที่สมบูรณ์แข็งแรง 

ส่วน         
การศึกษา 

235 จัดกระบวนการเรียนรู้   
สู่ศูนย์การเรียนชุมชน 

เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมี
ส่วนร่วมในการร่วมคิด  ร่วมท า  
และร่วมแก้ปัญหา  ให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

นักศึกษาในเขตรับผิดชอบองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนนิ  

20,000
อบต 

20,000
อบต 

20,000
อบต 

กลุ่มเป้าหมายสามารถ
ด าเนินการตามพระราชด ารสั
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ยั่งยืน 

ส่วน 
การศึกษา 

236 โครงการทัศนศึกษา
แหล่งการเรียนรู้

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอก
สถานทีส่ าหรับเด็กปฐมวัย 

จัดทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัยและผูป้กครอง 

50,000
อบต 

50,000
อบต 

50,000
อบต 

เด็กปฐมวัยได้รับ
ประสบการณ์ตรง 

ส่วน 
การศึกษา 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

ส าหรับเด็กปฐมวัย 
-67- 

 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
237 พัฒนาและปรับปรุงศนูย์

การเรียนชุมชนต าบล
ดอนตะหนิน 

เพื่อปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ให้มี
ความปลอดภัยและอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่เข้ามาใช้
บริการ 

ประชาชนในต าบลดอนตะหนนิ 
มีความมั่นใจในความปลอดภัยใน
การใช้บริการ  และปรับภูมิทัศน์
ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

30,000
อบต 

30,000
อบต 

30,000
อบต 

ประชาชนในต าบลมีศนูย์การ
เรียนรู้ที่มีความปลอดภัยและ
มีความสะดวกในการเข้าใช้
บริการ 

ส่วน 
การศึกษา 

238 จัดซื้อสื่อและหนังสือ
เรียนภายในศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนต าบล 

เพื่อเป็นสื่อการเรียนให้กับนักศึกษา
ในต าบลดอนตะหนิน 

นักศึกษาในต าบลดอนตะหนนิ         
มีความรู้จากสื่อการเรียนการสอน 

20,000
อบต 

20,000
อบต 

20,000
อบต 

กลุ่มเป้าหมายมีความรู้จาก
สื่อการเรียนการสอนของ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบล 

ส่วน 
การศึกษา 

239 สนับสนนุโครงการศูนย์
ข้อมูลข่าวสารและการ
เรียนรู้ของ  อปท. 

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านข้อมูล
ข่าวสาร  ของพนักงาน 
ส่วนต าบล 

สนับสนนุงบประมาณตาม
โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
การเรียนรู้ของ  อปท. 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

20,000 
อบต 

พนักงานส่วนต าบลสามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารไดท้ัน
เหตุการณ์ 

ส่วน
การศึกษา 

240 สนับสนนุคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้พัฒนาและ
ส่งเสริมทางดา้นวิชาการอย่างเตม็
ศักยภาพ 

สนับสนนุคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาในเขตรับผิดชอบ         
ของ  อบต. โดยการจัดหาให้
โรงเรียนยืมใช ้

100,000
อบต 

100,000
อบต 

100,000
อบต 

นักเรียนในเขตต าบลดอนตะ
หนินได้เรียนรู้และใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นจาก
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ส่วน 
การศึกษา 

241 โครงการกิจกรรมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ สร้างเสริมพัฒนาการ
ของเด็กให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆ 

จัดกิจกรรมในวันส าคัญตา่งๆ 
เช่น วันแม่,วันพ่อ,วันไหว้ครู วัน
ปฐมนิเทศผูป้กครอง ฯลฯ 

15,000
อบต 

15,000
อบต 

15,000
อบต 

เด็กเล็กของ ศพด.บ้าน
ทองหลางน้อยได้ร่วม
กิจกรรมในวันส าคัญต่างๆ 

ส่วน 
การศึกษา 

242 จัดศึกษา
พระพุทธศาสนาน า
ปัญญาสู่สังคม 

เพื่อปลูกจิตส านึกให้  ข้าราชการ  
เด็ก  เยาวชนมีความมัน่คงใน
พระพุทธศาสนาแบบบูรณาการณ์ 

ข้าราชการ เด็ก  เยาวชน  สนใจ
ที่จะเรียนรู้หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง 

30,000 
อบต./
พนส.

30,000 
อบต./
พนส.

30,000 
อบต./
พนส.

ข้าราชการ เด็ก เยาวชนมี
ความรู้ด้านคุณธรรมจริย-
ธรรมสามารถน าหลักธรรม

ส่วน 
การศึกษา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
243 ศึกษาแหล่งเรียนนอก

สถานที่ของโรงเรียน
บ้านทองหลางน้อย 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อย 

สนับสนนุการด าเนนิกิจกรรมหรือ
โรงเรียนบ้านทองหลางน้อยที่
เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของเด็กนักเรียน 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกเพิ่มขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

244 จัดซื้ออิเลคโทนิคเพื่อ
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนบ้านโคกน้อย 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านโคกน้อย 

สนับสนนุการด าเนนิกิจกรรมหรือ
โรงเรียนบ้านโคกน้อยที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กนักเรียน 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกเพิ่มขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

245 ศึกษาแหล่งเรียนนอก
สถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 

สนับสนนุการด าเนนิกิจกรรมหรือ
โรงเรียนบ้านกระเบื้องที่เก่ียวกับ
การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กนักเรียน 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกเพิ่มขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

246 ศึกษาแหล่งเรียนนอก
สถานที่ของโรงเรียน
บ้านกู ่

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้าน
การศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านกู ่

สนับสนนุการด าเนนิกิจกรรมหรือ
โรงเรียนบ้านกู่ที่เก่ียวกับการ
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของเด็กนักเรียน 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

10,000
อบต 

เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนา
คุณภาพการศึกเพิ่มขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

247 ปรับภูมิทัศน์ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของ ศพด.
บ้านทองหลางน้อยให้น่าอยู่และ
เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

ปรบัปรุงภูมิทัศน์ทั้งภายนอกภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ ศพด.บ้าน
ทองหลางน้อย  

200,000
อบต 

- - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ทองหลางน้อยมีสภาพภูมิ
ทัศน์เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก 

ส่วน 
การศึกษา 
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4.2  การท านุบ ารุงศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
248 เรียนรู้ศาสนพิธสี าหรับ

เด็กเยาวชนและผู้น า
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ศาสนพิธี
อันดีงามของชาวพุทธ 

เด็ก  เยาวชน  สนใจที่จะเรียนรู้
ด้านศาสนพธิ ี

20,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

20,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

เด็ก  เยาวชน  ได้ศึกษา
หลักธรรมจาก
ประสบการณ์จริง 

ส่วน 
การศึกษา 

249 ฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่เด็ก
เยาวชนและผูน้ าท้องถิ่น  
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อปลูกฝังและเสริมสรา้ง
คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พงึประสงค์แก่
ประชาชน 

จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
ให้แก่เด็กและเยาวชน 
-จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรม
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
ในเขตบริการ  อบต.ดอนตะหนนิ 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

50,000 
อบต./พนส.

จังหวัด 

เยาวชนได้รับการปลูกฝัง
ค่านิยมที่ดงีามนักเรียน
สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับ
มาปรับใช้ในการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวนัได ้

ส านักปลัด 

250 แห่หลวงพ่อแจ้ง 
วัดศรีสุภณ บ้าน
ทองหลางน้อย 

เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ 

จัดแห่หลวงพ่อแจ้ง  วัดศรีสุภณ  
บ้านทองหลางน้อย  ปีละ 1 คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรม 
อันดีงาม 

ส่วน
การศึกษา 

251 แห่หลวงหยกขาว   
วัดน้ าบ่า หมู่ที่ 3 

เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีวัฒนธรรมอัน
เก่าแก่ 

จัดแห่หลวงหยกขาว    วัดบ้านน้ า
บ่า   ปลีะ 1 คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน
ดีงาม 

ส่วน
การศึกษา 

252 แห่พระประธานขา้ว
สารพันปีบา้นโนนนางาม 

เพื่อด ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีวัฒนธรรมอัน

จัดแหแ่ห่พระประธานข้าวสารพนั
ปี บ้านโนนนางาม ปีละ 1 คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน

ส่วน
การศึกษา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
253 แห่หลวงพ่อขาว   

วัดศรีจันทร์เจริญธรรม   
บ้านกู ่

เพื่อด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
และประเพณีวฒันธรรมอัน
เก่าแก่ 

จัดแห่หลวงพ่อขาว  วัดศรี
จันทร์เจริญธรรม ปีละ 1 
คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน
ดีงาม 

ส่วน
การศึกษา 

254 แห่หลวงพ่อวัดศิริชัย 
บ้านโคกสะอาด 

เพื่อด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ 

จัดแห่หลวงวัดชัยศิร ิบ้าน
โคกสะอาด  ปีละ 1 คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน
ดีงาม 

ส่วน
การศึกษา 

255 แห่หลวงพ่อ  พระ
ประธานวัดบา้น
กระเบื้อง 

เพื่อด ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม 
และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ 

จัดแห่หลวงพ่อ  วัดบ้าน
กระเบื้อง ปีละ 1 คร้ัง 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

เด็ก  เยาวชน  ประชาชน
ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์
ประเพณีและวฒันธรรมอัน
ดีงาม 

ส่วน
การศึกษา 

256 ส่งเสริมวัฒนธรรม
ท้องถิ่นแห่เทียนพรรษา   

เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของ
ชาติและท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมและเข้าร่วม
ประเพณีแห่เทียนพรรษาใน
เขตบริการ  อบต.ดอนตะ
หนิน 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

ประเพณีแห่เทียนพรรษา
ด ารงไว้คู่ลูกหลานตลอดไป 

ส่วน
การศึกษา 

257 บูรณาการปรบัปรุงโบสถ์
วัดศรีโสภณ 

เพื่อปรับปรุงบ ารุงรักษา
โบราณสถานโบสถ์วัดเก่าแก่ของ
วัดศรีโสภณ บา้นทองหลางน้อย 

ปรับปรุงบูรณาการโบสถ์
และบริเวณวัดศรีโสภณ 
บ้านทองหลางน้อย 

700,000 
อบจ. 

700,000 
อบจ. 

700,000 
อบจ. 

โบสถ์โบราณสถานของวัด
ศรีโสภณได้รับการ
บ ารุงรักษา 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
258 จัดงานวันผูสู้งอายุและ

วันสงกรานต์ประจ าป ี
เพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการ
แสดงความกตัญญูต่อผูสู้งอายุ 
อนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม 

จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวัน
สงกรานต ์

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ลูกหลานชนรุ่นหลงัตระหนัก
ถึงความส าคัญ  และเห็น
คุณค่าของวันสงกรานต์และ
ให้ความส าคัญกับผูสู้งอาย ุ

ส านักปลัด 

259 จัดงานประเพณีลอย
กระทง ประจ าปี  

เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ 
ประเพณีวัฒนธรรมของไทย 

จัดงานประเพณีลอยกระทงประจ าปี 50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

ประชาชนได้ตระหนักถึง
ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ประเพณีลอยกระทง 

ส่วน 
การศึกษา 

260 ส่งเสริมสนบัสนุนการจัด
กิจกรรมในการปฏิบัติ
ธรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา สร้างความรัก
สามัคคีให้ประชาชน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกิจกรรมใน
การปฏิบัติธรรม ในวัดเขตต าบล
ดอนตะหนิน 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

ประชาชนได้มสี่วนร่วม ใน
กิจกรรม และตระหนักถึง
ความส าคัญในการปฏิบตัิ
ธรรม 

ส่วน 
การศึกษา 

261 จัดงานวันวสิาขบชูา 
ประจ าปี  

เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน 
ได้ท าบุญในวนัส าคัญ  
ทางพระพทุธศาสนา 

สนับสนนุการจัดงานพิธทีางพุทธ
ศาสนาในวนัวิสาขบูชา 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

พุทธศาสนิกชนได้ร่วมท าบุญ ส่วน 
การศึกษา 

262 สนับสนนุส่งเสริมวงปี่
พาท  ต าบลดอนตะ
หนิน 

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวงปี่
พาท  ต าบลดอนตะหนนิให้อยู่
บ้านคู่เมืองให้ลูกหลานชนรุน่หลงั
ได้ชืน่ชม 

สนับสนนุงบประมาณและสนบัสนุน
เครื่องดนตรีวงปี่พาท   

50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

50,000 
อบต 

วงปี่พาท  ต าบลดอนตะ
หนินอยู่คู่บ้านคู่เมืองให้
ลูกหลานชนรุ่นหลงัไดช้ื่นชม 

ส่วน 
การศึกษา 

263 สนับสนนุประเพณี
ท าบุญหมู่บา้นเลีย้งปู่ตา 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางระพุทธ
ศาสนาสร้างความรักสามัคคีให้

ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่นการท าบุญหมู่บา้น

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

45,000 
อบต. 

งานประเพณีท้องถิ่นอยู่
คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป 

ส่วน 
การศึกษา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
264 จัดกิจกรรม การปลูก

คุณธรรม จริยธรรมให้
ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
และพนักงานข้าราชการ 

เพื่อปลูกฝังและเสริมสรา้งคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์
ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาและ
พนักงานข้าราชการส่วนต าบล 

โดยการจัดกิจกรรม ปลูกฟัง
คุณธรรม จริยธรรมหรือการเข้าวัด
ฟังธรรม  ในวันส าคัญทางศาสนา 
 

20,000 
อบต./
พนส.
จังหวัด 

20,000 
อบต./
พนส.
จังหวัด 

20,000 
อบต./
พนส.
จังหวัด 

ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้อง
ท้องถิ่นเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในสังคม 

ส านักปลัด 

265 สนับสนนุประเพณี
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางระพุทธ
ศาสนาสร้างความรักสามัคคีให้
ประชาชน 

ส่งเสริมสนบัสนุนการจัดกิจกรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

งานประเพณีท้องถิ่นอยู่
คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป 

ส่วน 
การศึกษา 

266 สนับสนนุการจัดงาน
ประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด
ขบวนเข้าร่วมงานประเพณบีัวไหม 
บัวใหญ่ประจ าป ี

สร้างความสามัคคีและ 
มีกิจกรรมร่วมกัน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ขบวนเข้าร่วมงานประเพณ ี
บัวไหมบัวใหญ่มีความสวย
งาน 

ส่วน 
การศึกษา 

267 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ในงานประเพณีบวัไหม 
บัวใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ประจ าปี 

อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ในงานประเพณีบวัไหม 
บัวใหญ่ 

40,000
อบต. 

40,000
อบต. 

40,000
อบต. 

งานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่
อยู่คู่บ้านคู่เมือง  สืบทอดชั่ว
ลูกชั่วหลาน 

ส านักปลัด 

268 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ในงานรัฐพธิีอ าเภอบัว
ใหญ่ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัด
งานรัฐพิธปีระจ าป ี

อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ในงานรัฐพธิีอ าเภอบัวใหญ่ 

9,000
อบต. 

9,000
อบต. 

9,000
อบต. 

งานรัฐพิธีอยู่คู่บา้นคู่เมือง
ตลอดไป 

ส านักปลัด 

269 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ต าบลดอนตะหนนิ 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสภา
วัฒนธรรมประจ าต าบล ด าเนนิการ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ใน

อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
ต าบลดอนตะหนนิ 

60,000
อบต. 

60,000
อบต. 

60,000
อบต. 

ประชาชนไดส้ืบสานงาน
ประเพณีของท้องถ่ินไวช้ั่วลูก
ชั่วหลาน 

ส านักปลัด 
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4.3  ส่งเสริมด้านการกฬีาและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
270 สนับสนนุอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชน 

ประชาชนได้มีใช้เวลาวา่งในการ
เล่นกีฬา  ออกก าลังกาย 

จัดซื้ออุปกรณ์การกีฬาเพื่อบริการ
วัสดุอุปกรณ์แก่เด็ก  เยาวชน  
ประชาชนทั้ง  13  หมู่บ้าน 
และ  4 โรงเรียนในเขต  อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

100,000
อบต. 

เยาวชนได้พฒันาทักษะ
ความรู้  ความสามารถด้าน
การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

ส่วน 
การศึกษา 

271 สนับสนนุงบประมาณใน
การแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพ
ติด  เชื่อมความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานอื่น 

สนับสนนุงบประมาณในการเข้า
ร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอืน่ 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยา
เสพติด เชื่อม 
 

ส่วน 
การศึกษา 

272 จัดการแข่งขันกีฬาดอน
ตะหนินเกมส์  
 

เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยาเสพ
ติด สร้างความสามัคคีในชุมชน 

จัดการแข่งขันกีฬาดอนตะหนิน
เกมส์ประจ าปี  จ านวน 1  คร้ังต่อ
ป ี

100,000
อบต 

100,000
อบต 

100,000
อบต 

ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลยา
เสพติด 

ส่วน 
การศึกษา  

273 ก่อสร้างลานสุขภาพ
พร้อมอุปกรณ์ออกก าลัง
กาย 

เพื่อท าลานออกก าลังกายต้านภยั
ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ก่อสร้างลานสุขภาพพร้อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะ
หนิน 

600,000 
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

600,000 
อุดหนุน

เฉพาะกิจ- 

600,000 
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ประชาชนและเยาวชนมี
สถานทีส่ าหรับการออกก าลัง
กายและสนัทนาการ 
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

274 อุดหนุนคณะกรรมการ
จังหวัดนครราชสีมา 

เพือ่อุดหนุนการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43   

อุดหนุนคณะกรรมการจังหวัด
นครราชสีมา การจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  ในปี 
2557 

50,000 
อบต. 

50,000 
อบต. 

- การจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ส่วน
การศึกษา 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
275 ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยา

เสพติด 
เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา  และ
ออกก าลังกายต้านภัยยาเสพติด  

ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยาเสพติด 
บ้านกู่  หมู่ที่ 4  ขนาดกว้าง  40 
x60 เมตร 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ประชาชนและเยาวชนมี
สถานทีส่ าหรับเลน่กีฬา  
และออกก าลังกาย 
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

276 ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยา
เสพติด 

เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา  และ
ออกก าลังกายต้านภัยยาเสพติด  

ก่อสร้างลานกีฬาตา้นยาเสพติด 
บ้านทองหลางน้อย  หมู่ที่ 1  
ขนาดกว้าง  40 x60 เมตร 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,500,000
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ประชาชนและเยาวชนมี
สถานทีส่ าหรับเลน่กีฬา  
และออกก าลังกาย 
ที่เหมาะสมได้มาตรฐาน 

กองช่าง 

 
 
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
      แนวทางการพัฒนา 
             5.1  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
277 ส่งเสริมกองทุน

หลักประกันสุขภาพ 
ระดับท้องถิ่น 

เพื่อสนับสนุนจา่ยเป็นเงนิสบทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพในต าบล
ดอนตะหนิน ในการด าเนนิการตาม

สบทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ
ต าบลดอนตะหนนิ 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

70,000 
อบต. 

ผู้รับบริการได้รบัการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 
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5.2   การป้องกันและระงบัโรคติดต่อ 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
278 รณรงค์และป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 
เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยการ
ฉีดพ่นหมอกควันในพื้นที่ 

ในพื้นที่ต าบลดอนตะหนนิ 
 ทั้ง13 หมู่บ้าน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ลดและป้องกันการระบาด
ของไข้เลือดออก 
 

ส านักปลัด 

279 รณรงค์และป้องกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบา้ ป้องกันไม่ให้โรคพิษสนุัขบ้า
ระบาดโดยการฉีดวัคซีนป้องกัน 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

ลดและป้องกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบา้ 
 

ส านักปลัด 

280 รณรงค์และป้องกัน 
โรคระบาดอื่น 

เพื่อป้องกันโรคระบาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นในพื้นที ่

ป้องกันไม่ให้โรคระบาด 50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

50,000
อบต. 

ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่
ระบาด 
 

ส านักปลัด 

281 สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์
เคมีพันธุ์และเครื่องมือ
ด้านการแพทย์  
 

ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมี
มาตรฐานมากข้ึน 

วัสดุอุปกรณ์  เคมีพันธ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้รับบริการได้รบัการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 

282 สนับสนนุงบประมาณ
โครงการควบคุมป้องกัน
โรคสัตว์ปีกและโรงพิษ
สุนัขบา้ 

เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิด
การระบาด ของโรคในสตัว์ปีก 

สนับสนนุงบประมาณโครงการ
ควบคุมป้องกันโรคสัตว์ปีกและโรง
พิษสุนัขบา้ส านักงานปศุสัตว์
อ าเภอบัวใหญ่  
 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

การเกิดโรคระบาดในพืน้ที่
ต าบลดอนตะหนนิลดลง 

ส านักปลัด 
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5.3   สนับสนุนงานบริการด้านสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
283 อุดหนุนกิจกรรมกลุ่ม 

อสม.ต าบลดอนตะหนนิ 
(สาธารณสุขมูลฐาน) 

เพื่อส่งเสริมทักษะของ  
อสม.ให้มีคุณภาพและประสิทธภิาพ
มากข้ึน 
 

สนับสนนุงบประมาณกลุ่ม 
อสม.ต าบลดอนตะหนนิ 

130,000 
อบต. 

130,000 
อบต. 

130,000 
อบต. 

กลุ่ม  อสม.ต าบลดอนตะ
หนินมีทักษะและศักยภาพใน
การปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

ส านักปลัด 

284 สนับสนนุวัสดุอุปกรณ์
เคมีพันธุ์และเครื่องมือ
ด้านการแพทย์  
 

ประชาชนได้รับบริการรวดเร็วมี
มาตรฐานมากข้ึน 

วัสดุอุปกรณ์  เคมีพันธ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ผู้รับบริการได้รบัการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 

285 สนับสนนุงานบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 

เพื่อสนับสนุนงานบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ทองหลางน้อย 

สนับสนนุงบประมาณโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลทองหลาง
น้อย 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ผู้รับบริการได้รบัการ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว  
มีคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 

ส านักปลัด 
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6.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนา 
               6.1   การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
286 ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ  

ประจ าหมู่บา้น   
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้
วัสดุที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน ์

ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพประจ า
หมู่บ้านในเขตรับผดิชอบ  อบต.
ดอนตะหนิน 

- 500,000 
อบต. 

- ประชาชนมีแก๊สชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือนลดรายในครัวเรือน 

ส านักปลัด 

287 โครงการไถ่กลบตอซังข้าว เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
ของดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

รณรงค์และประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนการไถ่กลบตอซังข้าว
ในพื้นที่ อบต. ดอนตะหนิน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ดินในพื้นที่ต าบลดอนตะ
หนินมีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ 

ส านักปลัด 

288 โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงดนิโดยปุ๋ยหมัก 

เพื่อส่งเสริมการรักษาคุณภาพ
ของดินให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

รณรงค์การปรับปรุงดนิโดยปลูก
พืชหลังการเก็บเกี่ยว 
ในพื้นที่ อบต. ดอนตะหนิน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

ดินในพื้นที่ต าบลดอนตะ
หนิน 
มีคุณภาพดีขึ้นเร่ือยๆ 

ส านักปลัด 
 

289 ปลูกต้นไม้และปลูกหญ้า
แฝกเฉลิมพระเกียรติ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีจ านวนมาก
ขึ้น  ทดแทนส่วนที่หายไปพร้อม
รักษาคันดินโดยการปลูกหญ้า
แฝก 

ปลูกปา่หรือปลูกหญ้าแฝกใน
พื้นที่สาธารณะและในเขต
หมู่บ้านใน ดอนตะหนนิ ทั้ง 13 
หมู่บ้าน 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

พื้นที่ในเขตรับผิดชอบของ 
อบต.  ดอนตะหนินมสีีเขียว
เพิ่มมากขึ้น 

ส านักงาน
ปลัด 

290 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
 
  

เพื่อให้ภูมิทัศน์มีความสะอาดร่ม
รื่นเหมาะแก่การพักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่
ต าบลดอนตะหนนิ ทั้ง 13 
หมู่บ้าน 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ออกก าลังกายที่
เหมาะสม 

กองช่าง 
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6.2  การบ าบัด  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
291 ปรับปรุงภูมิทัศน ์

สระหนองเตย   
 (บ้านทองหลางน้อย) 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระหนองเตยมี
ความสะอาดร่มรื่นเหมาะสมในการ
พักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย
พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 

100,000 
อบต. 

- - ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ออกก าลังกายที่
เหมาะสม 

กองช่าง 

292 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
ล าห้วยกระเบื้อง  บ้าน
ดอนร ี

เพื่อให้ล้ าห้วยสะอาดปราศจากวัชพืช ก าจัดวัชพชืในล าห้วยและขา้ง
สองฝั่งล้ าห้วย 

- 100,000
อบต 

- ล้ าห้วยสะอาดปราศจาก
วัชพืชสามารถกักเก็บน้าได้
มากข้ึน 

กองช่าง 

293 ปรับปรุงภูมิทัศน ์
บริเวณสระน้ า  ศาลา         
ทิศตะวันออก บ้าน
กระเบื้อง 

เพื่อให้ภูมิทัศน์ของสระหนองเตยมี
ความสะอาดร่มรื่นเหมาะสมในการ
พักผ่อน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สระหนองเตย
พร้อมปลูกไม้ดอกไม้ประดบั 

- 100,000
อบต 

- ประชาชนมีสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ ออกก าลังกายที่
เหมาะสม 

กองช่าง 

 
6.3  การป้องกันปัญหาและแกไ้ขปัญหามลพิษ 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
294 จัดหาถังขยะ เพื่อให้ประชาชนมีถังขยะรองรับขยะ

ในแต่ละครัวเรือน 
จัดหาถังขยะให้แต่ละครัวเรือนใน
เขตรับผิดชอบของ  อบต.  ดอน
ตะหนิน 

- - 400,000 
อบต. 

ประชาชนมีถังขยะรองรับ
ขยะในแต่ละครัวเรือนลด
การระบาดของเชื้อโรค 

ส านักปลัด 

295 ก่อสร้างเตาเผาขยะ
ภายในหมู่บ้าน 

เพื่อให้ชาวบ้านมทีี่เผาขยะบ้าน
ประจ าหมู่บา้น 

ก่อสร้างเตาเผาขยะประจ าบ้าน
ในเขตพื้นที่ต าบลดอนตะหนิน 

- 100,000
อบต 

- ประชาชนมีที่เผาขยะประจ า
หมู่บ้านเพื่อลดปญัหาขยะใน

กองช่าง 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

ครัวเรือน 
-79- 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารให้มีประสทิธิภาพ 
        แนวทางการพัฒนา 
           7.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสทิธิภาพ 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
296 จัดซื้อพาติชัน่ (ฉากกั้น

ส านักงาน) 
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน  อบต.  
ให้เป็นสัดส่วนและเปน็ระเบียบน่าอยู่
ยิ่งขึ้น 

จัดซื้อฉากกั่นส านักงานปลดั 
อบต.ดอนตะหนิน 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ส านักงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยมากข้ึน 

ส านักปลัด 

297 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน   
(ตู้เก็บเอกสาร ล็อกเกอร์   
ชั้นวางหนังสือโต๊ะ
ท างาน เก้าอี)้ 

เพื่อให้ส านักงานมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานและรองรับกับจ านวน
เอกสารที่เพิ่มมากกข้ึนในการใช้
บริการของประชาชน     

จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน เก็บ
เอกสาร ล็อกเกอร์ ชั้นวางหนังสอื 
โต๊ะท างาน   เก้าอีท้ างาน ฯลฯ   

100,000 
อบต. 

- - ส านักงานมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและรองรับกับ
จ านวนพนักงานที่เพิ่มมาก
ขึ้น     

ส านักปลัด,
กองคลัง,กอง

ช่าง
,การศึกษา 

298 ก่อสร้างห้องน้ าที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อรองรับการบริการประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ  

ก่อสร้างห้องน้ าที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนตะหนนิ  
ตามแบบที่  อบต. ก าหนด 
 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

100,000 
อบต. 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการมารับบริการ     

กองช่าง 

299 จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อใช้ในส านักงานและบริกา
ประชาชนที่มาตดิต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะ
หนิน 

จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดติด
ผนัง ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู 
จ านวน ๒ เครื่อง 

46,400 
อบต. 

50,000 
อบต. 

- ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการมารับบริการ     

กองคลัง 

300 จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพื่อไว้ส าหรับใช้บริการประชาชนมา
ติดต่อราชการ 

จัดซื้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร  ประจ า
ส านักงาน อบต. จ านวน 1 
เครื่อง 

70,000 
อบต 

70,000 
อบต 

70,000 
อบต 

ประชาชนที่มาตดิต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
301 ก่อสร้างห้องประชุม เพื่อใช้เป็นห้องประชุมสภาอบต. 

หรือใช้ในการจัดประชุมระดบัต าบล
และใช้ในการจัดกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  

ก่อสร้างห้องประชุมสภา อบต.
จ านวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน
ของ  อบต.) 

2,500,000 
อบต. 

2,500,000 2,500,000 สามารถรองรับการจัด
ประชุมสภา อบต.และ
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ     

ส านักปลัด 

302 สร้างโรงจอดรถ เพื่อรองรับการขยายตัวของ อบต.
และให้มีที่จอดรถส าหรับผู้มาตดิต่อ
ราชการ     

สร้างโรงจอดรถส าหรับผู้มาติดตอ่
ราชการและส าหรับเจ้าหนา้ที่  
ตามแบบที่   
อบต.ดอนตะหนิน  ก าหนด 

150,000 
อบต. 

- - อบต.มีสถานที่จอดรถ 
ผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 

กองช่าง 

303 ก่อสร้างรั้ว/ซ่อมแซมรั้ว
ล้อมรอบอบต.ดอนตะ
หนิน 

เพื่อให้ อบต.ดอนตะหนิน  มรีั้ว
ล้อมรอบท่ีมั่นคงถาวรเป็นสดัส่วน 

ก่อสร้างรั้วล้อมรอบ   
อบต.ดอนตะหนิน   
พร้อมซ่อมแซมส่วนท่ีช ารุด 

500,000 
อบต.- 

- - อบต.ดอนตะหนิน  มีรั้ว
ล้อมรอบท่ีมั่นคงถาวร
เป็นสัดส่วน  ป้องกัน
การบุกรุกของสัตว ์

ส านักปลดั 
 

304 สนับสนนุงบประมาณใน
การศึกษาต่อของ
บุคลากร 

เพื่อเพิ่มความรู้และศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

สนับสนนุงบประมาณให้บุคลากร
ของดอนตะหนินได้รับการศึกษา
ต่อ 

200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

200,000
อบต. 

บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน 

ส านักปลัด 

305 จัดท าปา้ยแสดงแนวเขต  
อบต. 

จัดท าปา้ยแสดงแนวเขต  อบต.ดอน
ตะหนิน 

จัดท าปา้ยแสดงแนวเขต   อบต.
ดอนตะหนิน  จ านวน  10  ปา้ย 
 

50,000
อบต. 

- - มีป้ายบอกแนวเขต  
อบต.ดอนตะหนิน 

กองช่าง 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค/์ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
306 ก่อสร้างถนน คสล.

หน้าที่ท าการ อบต. 
เพื่อปรับปรุงสภาพภูมทิัศน์ภายใน  
อบต.  ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.หน้าที่ท าการ 
อบต. กว้าง 5 เมตร ยาว 40 เมตร 
หนา 0.15 เมตร 
 

80,000 
อบต. 

- - ประชาชนผู้มารบับริการ
มีความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

กองช่าง 

307 บ้านพักพนักงาน อบต. เพื่อจัดหาบ้านพักให้กับพนักงาน
ส่วนต าบลดอนตะหนนิ 

ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วน
ต าบล แบบห้องแถว ตามแบบที ่
อบต.ก าหนด 

300,000 
อบต. 

300,000 300,000 พนักงานส่วนต าบลดอน
ตะหนินมบี้านพักใกล้
ส านักงานมีความสะดวก
มากข้ึน 

กองช่าง 

308 จัดหาเครื่องขยายเสียง
ประชาสัมพนัธ์แบบติด
รถยนต์ 

เพื่อใช้ติดตั้งกับรถและใช้
ประชาสัมพนัธ์กิจการของ อบต.
ดอนตะหนิน 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง
ประชาสัมพนัธ์แบบติดรถยนต์ 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ชุด 
 

20,000 
อบต. 

- - ประชาชนได้รับข้อมูลรับ
ข่าวสารกิจกรรมของ 
อบต.ได้ทันท่วงที ่

ส านักปลัด 

309 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
อบต. 

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน  อบต.  
ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงสถานที่  สิ่งก่อสร้างใหม้ี
ความมั่นคงถาวรมัน่คง 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

200,000 
อบต. 

ประชาชนผู้มารบับริการ
มีความสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น 

ส านักปลัด 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
310 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ระดับอ าเภอ 
เพื่อจัดตั้ง ศูนย์รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจา้งของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ 

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและขอรับ
การสนับสนนุงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลและ
เทศบาลในเขตอ าเภอบัวใหญ่ 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

15,000 
อบต. 

การบริหารงานศนูย์ข้อมูล
ข่าวสาร ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลระอ าเภอ
เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

กองคลัง 

311 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอบัวใหญ่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองในการจัดงานประเพณ ี
บัวไหมบัวใหญ ่

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอบัว
ใหญ่ การจัดงานประเพณี    บัวไหม
บัวใหญ่ 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

40,000 
อบต. 

การบริหารงานของส่วน
ราชการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

312 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอ
บัวใหญ่ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  เป็นคา่
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎรยากจน 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบัวใหญ่เพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 
ราษฎรยากจน คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

การบริหารงานของส่วน
ราชการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

312 อุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอบัวใหญ่ 

เพือ่จ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองในการจัดงานรัฐพธิีต่างๆ 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอ 
การจัดงานรัฐพธิีในอ าเภอบัวใหญ่ 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

การบริหารงานของส่วน
ราชการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

313 อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน  เป็นคา่
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎรยากจน 
คนชราและผู้ด้อยโอกาส 

อุดหนุนกาชาดจังหวัดนครราชสมีา 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย ราษฎรยากจน คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

การบริหารงานของส่วน
ราชการเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ส านักปลัด 

314 อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
พลังแผ่นดินอ าเภอบัว
ใหญ่ (ศพส.อ.บญ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศนูย์
ปฏิบัติการพลงัแผ่นดิน อ าเภอบวั
ใหญ่ ในการเร่งรัดปฏิบัติการ

อุดหนุน ศูนย์ปฏบิัติการพลงัแผน่ดิน
อ าเภอบัวใหญ่ (ศพส.อ.บญ.) 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

10,000 
อบต. 

จ านวนเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ติดยาเสพติดในพื้นที่
น้อยลง 

ส านักปลัด 
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7.2  ส่งเสริมการพัฒนาของทอ้งถิ่น ทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการทีด่ ี
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
315 สนับสนนุวารสาร

สิ่งพิมพ์ /หนังสือพิมพ ์
เพื่อสนับสนุนการอ่านหนังสือ
และรับรู้ข่าวสารบา้นเมือง 

ทั้ง  13  หมู่บ้าน ส านักงาน อบต. 
และโรงเรียนในเขตบริการ 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนทุกหมู่บ้าน
พนักงานรับรู้ข่าวสารทันต่อ
เหตุการณ์ 

ส านักปลัด 

316 จัดซื้อคอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ 

เพื่อรองรับการให้บริการกับ
ประชาชนในพื้นที่ 

คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน  
4  ชุด 

120,000
อบต. 

- - ส านักงานมีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส านักปลัด ,
คลัง,ช่าง,
การศึกษา 

317 จัดท าวารสารสิง่พิมพ์
ประชาสัมพนัธ์ อบต. 

เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชน
รับรู้ข่าวสาร 
 

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทุกรอบปี 20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนรับรู้ข่าวสารอย่าง
ทั่วถึง 

ส านักปลัด 

318 จัดซื้อระบบเครื่องเสียง
พร้อมไมโครโฟนติดตั้งใน
ห้องประชุม 

เพื่อใช้ในงานกิจกรรม  
ของ อบต. และให้บริการ
ประชาชน 

จัดซื้อระบบเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟน
ติดตั้งในห้องประชุม 

200,000 
อบต. 

 

- - ประชาชนรับทราบข้อมลู 
ข่าวสาร ได้อย่างท่ัวถึงและทัน
ต่อเหตุการณ และมหี้อง
ประชุมที่มีมาตรฐาน 

ส านักปลดั 
 

319 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารและ
กฎหมายทั่วไป 

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยว พรบ.
ข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทั่วไป 
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันให้กับ
ประชาชนในต าบลดอนตะหนิน 

จัดอบรมให้ความรู้เกีย่วกับ พรบ.ข้อมูล
ข่าวสารให้กับประชาชนในต าบลดอน 
ตะหนิน 

20,000 
อบต. 

 

- - ประชาชนไดร้ับรู้เกีย่วกับ
กฎหมายทั่วไปท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวันและได้รับความ 
รู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมลูข่าวสาร 

ส านักปลดั 
 

320 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

เพื่ออบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีส าหรับสมาชิกสภาฯ
และบุคลากร อบต.ดอนตะหนิน 

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ีส าหรับสมาชิกสภาฯและบคุลากร 
อบต.ดอนตะหนิน 

20,000 
อบต. 

- - สมาชิกสภาฯ .และบุคลากร
ของ อบต.ดอนตะหนิน เข้าใจ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
321 ฝึกอบรม  สมัมนาศึกษาดู

งาน  ให้กับผู้บริหาร  
สมาชิกสภา ฯ พนักงาน 
ลูกจ้าง กลุ่มผู้สูงอายุ  
 อสม.   

เพื่อให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภา ฯ 
พนักงาน ลูกจ้าง กลุ่มผูสู้งอายุ  
 อสม.  ไดร้ับการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ในการบริหารงานและเพิ่มระสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  กลุ่ม
ผู้สูงอายุ อสม.และพนักงานทุกคน 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

250,000 
อบต. 

ผู้บริหาร  สมาชิก  และ
พนักงานมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

322 โครงการท้องถิ่นสัมพนัธ ์ เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อันดีระหว่าง  
อปท.ในเขต     อ าเภอบัวใหญ่ 

ผู้บริหาร  สมาชิก  และพนักงาน
ส่วนต าบล 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

สร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่นและ
ข้าราชการลูกจา้งในเขต
อ าเภอบัวใหญ่ 

ส านักปลัด 

323 จัดซื้อเคร่ืองสูบน้ า 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด   
ประจ า  อบต.ดอนตะ
หนิน   

เพื่อป้องกันน้ าท่วมในพื้นทีลุ่่มใน
ต าบลดอนตะหนนิแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมพื้นที่เกษตรกรได ้

จัดหาเครื่องสูบน้ าประจ า  อบต.  
จ านวน  1  เครื่อง 

- 200,000 
อบต. 

- เกษตรกรมีเคร่ืองสูบน้ าไว้สูบ
น้ าที่ทว่มขังกักเก็บไว้ในสระ
เพื่อใช้ประโยชน์หรือสูบน้ า
หน้าแล้งเพื่อใช้ในการเกษตร 

ส านักปลัด 

324 จัดซื้อพัดลมโรงงาน
อุตสาหกรรมแบบมีขา
ตั้ง  

เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนตะหนนิ 

จัดซื้อพัดลมโรงงานอุตสาหกรรม 
แบบมีขาตั้ง  ขนาด 30 นิ้ว  
จ านวน 5 ตัว 

80,000 
อบต. 

- - การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพ 

ส านักปลัด 

325 จัดซื้อเต๊นประจ า  อบต. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมของ  อบต.  และ
ให้บริการประชาชนยืม 

จัดซื้อเต๊นประจ า  อบต. 
จ านวน  4  หลัง 
 

200,000 
อบต. 

- - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น   

ส านักปลดั 
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ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค์/ 

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 
326 จัดซื้อ เก้าอีป้ระจ า อบต. เพื่อใช้ในงานกิจกรรม  ของ  อบต.และ

ให้บริการประชาชนยืม 
จัดซื้อเก้าอี้  แบบพลาสติก  
จ านวน  300  ตัว 

60,000
อบต 

- - การจัดกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานมีความสะดวก
ประชาชนไดร้ับการบริการที่ด ี

ส านักปลดั 
 

327 จัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค์ 
แบบขาพับได ้

เพื่อใช้ในงานกิจการของ  อบต. ในการ
ด าเนินการต่างๆ 

จัดซื้อโตะ๊เอนกประสงค์ แบบขาพบั
ได ้ จ านวน 15 ตัว 

30,000 
อบต. 

- - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น   

ส านักปลดั 
 

328 จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น เพื่อใช้ท าความสะอาดในส านักงาน 
อบต.ให้มีความรวดเร็ว 

จัดซื้อเครื่องดดูฝุ่น จ านวน  1เครือ่ง 
 

8,000 
อบต. 

- - ส านักงาน อบต.มีความสะอาด
มากยิ่งข้ึน 

ส านักปลดั 
 

329 จัดซื้อเก้าอ้ีนวมหรือเก้าอี้
ที่ใช้ส าหรับประชุมอบรม
สัมมนา 

เพื่อใช้ในส านักงาน อบต. ในการบริการ
ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 

จัดซื้อเก้าอ้ีนวมหรือเก้าอี้ท่ีใช้
ส าหรับประชุมอบรมสมัมนา 
จ านวน 50  ตัว 

20,000 
อบต. 

- - ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
ได้รับความสะดวก 
 

ส านักปลดั 

330 จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า  
Seagull ดิจิตอล 

เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลดอนตะหนินและไว้บริการ
ประชาชน 

จัดซื้อถังต้มน้ าไฟฟ้า  
Seagull ดิจิตอล ขนาดความจุ   
8.5 ลิตร จ านวน 1  เครื่อง 

5,000 
อบต. 

- - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น   

ส านักปลดั 
 

331 จัดซื้อคูลเลอร์น้ า
อลูมิเนียม 
 

เพื่อใช้ในกิจกรรมขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลดอนตะหนินและไว้บริการ
ประชาชน 

จัดซื้อคูลเลอร์น้ าอลูมเินียม 
ขนาดความจุ 36.6 ลิตร จ านวน 4  
ถัง 

8,000 
อบต. 

- - การจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
อบต.มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น   

ส านักปลดั 
 

332 จัดซื้อเครื่องกรองน้ าดืม่ เพื่อใช้กรองน้ าดื่มของส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน
และไว้บริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องกรองน้ าดืม่ เพื่อใช้ใน
ส านักงาน อบต.จ านวน 1  เครื่อง 

8,000 
อบต. 

- - องค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ตะหนินมีน้ าดื่มสะอาดบริการ
ประชาชน  

ส านักปลดั 
 

333 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการ จัดฝึกอบรมให้กับกลุม่ผู้น าในต าบล 50,000 50,000 50,000 การประสานงานและการ ส านักปลดั 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

กลุ่มผู้น าต าบลดอนตะ
หนิน 

ปฏิบัติงานระหว่างองค์กรท้องถิ่นกับ
กลุ่มผู้น าในชุมชน 

ดอนตะหนิน เช่น กลุม่ อสม. กลุม่
แม่บ้าน  

อบต. อบต. อบต. ปฏิบัติงานของ อบต.เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

-86- 
7.3  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ที่ โครงการ 
วัตถุประสงค ์

เหตุผลความจ าเป็น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณและที่มา 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ ปี  2557 ปี  2558 ปี  2559 

334 
อบต. พบประชาชน
มวลชนสัมพันธ ์

เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนและ
สร้างความสัมพันธ์อันดตี่อประชาชน 
 

หมู่บ้านทั้ง  13  หมู่บ้าน 30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

30,000
อบต. 

พนักงานและประชาชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดตี่อกัน 

ส านักปลดั 

335 
โครงการประชาสัมพนัธ์
การเสียภาษีและผลการ
เสียภาษ ี

เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสียภาษีต่าง ๆ ที่จะน าไปพัฒนา
พื้นที ่

2  คร้ัง  ต่อปี 5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

5,000 
อบต. 

ประชาชนให้ความร่วมมือใน
การเสียภาษ ี

กองคลัง 

336 
โครงการส ารวจข้อมูล
เร่งรัดการจัดเก็บภาษี 

เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บภาษีใน
แต่ละป ี
 

ข้อมูลภาษีต่าง ๆ ของแต่ละ
หมู่บ้าน 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

20,000
อบต. 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

กองคลัง 

337 

โครงการจัดกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดภายในพืน้ที่ต าบลดอนตะ
หนินทั้ง 13 หมู่บ้าน 

100,000 
อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

100,000 
อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

100,000 
อบต./
อุดหนุน
เฉพาะกิจ 

ครัวเรือนในต าบลทีป่ลอดยา
เสพติดมีร้อยละ 95 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

ส านักปลัด 
 

338 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของ  อปท. 

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของ  
อปท.ทุก ๆ ครั้ง 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

20,000 
อบต. 

ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการ
บริหารงานของ  อปท. 

ส านักปลัด 

339 
โครงการจัดเวทีประชุม
ประชาคมหมู่บ้านและ 

เพื่อให้ประชาชนต าบลดอนตะหนินมี
ส่วนร่วมในการออกความคิดเห็นและ

จัดกิจกรรมประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล   

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

30,000 
อบต. 

ประชาชนมีส่วนร่วมและร่วม
แสดงความคิดเห็นในการ

ส านักปลัด 
 



 

แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2557-2559)  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน   อ าเภอบัวใหญ่  จังหวดันครราชสีมา 

ระดับต าบล มีส่วนร่วมในการบริหารงาน บริหารงานของ  อปท.  
 


